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Kamień węgielny pod budowę nowej
maszyny papierniczej wmurowano w marcu w zakładzie WEPA w Piechowicach. Inwestycja ma potrwać rok, powstanie około
20 miejsc pracy. Zakład nie będzie musiał
sprowadzać surowca, bo będzie go wytwarzał na miejscu.
– Inwestycja w najnowocześniejszą maszynę przyczynia się do zrównoważonego
i przyszłościowego rozwoju naszego rodzinnego koncernu – powiedział Martin
Krengel, prezes zarządu Grupy WEPA,
który uczestniczył w uroczystości wmurowania kamienia węgielnego. – Nowa maszyna papiernicza ﬁrmy Toscotec umożliwi częściową produkcję zapotrzebowania
na prefabrykaty papiernicze w zakładzie
w Piechowicach, a dzięki takiej gwarancji
zaopatrzenia skorzystają również klienci
w sektorze konsumenckim oraz odbiorcy
profesjonalni.
Maszyna papiernicza o wydajności 32
tysięcy ton surowca rocznie odznacza się
dużą efektywnością energetyczną, a dzięki
zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla pozytywnie wpłynie na bilans ekologiczny
Grupy WEPA.
Prezes piechowickiego zakładu Janusz
Bryliński podkreślił, że ta inwestycja to
konsekwencja długofalowego planu rozwoju ﬁrmy. – Pod względem technologicznym nowa maszyna będzie na najbardziej
zaawansowanym poziomie, także pod
względem norm środowiskowych – powiedział.
Dostawcą nowego urządzenia został włoski producent Toscotec. WEPA współpracowała z nim już wcześniej, przy budowie
maszyn w swoich zakładach we Francji
i Niemczech.
– W minionych pięciu latach zainwestowaliśmy w zakład już ponad 35 mln euro,
a koszty budowy nowej maszyny to kolejne 30
mln euro – czytamy w komunikacie WEPY.

FOT. G. KOCZUBAJ

WEPA inwestuje

Zakres dostawy nowej maszyny papierniczej obejmuje urządzenie do wstępnej
obróbki celulozy, maszynę do produkcji
papieru higienicznego, różne agregaty pomocnicze, zasilanie elektryczne i aktualnie
najbardziej zaawansowany na rynku system sterowania.
Sama maszyna jest wyposażona we
wlew, podwójną prasę, stalowy cylinder
suszący, pokrywę Toscotec-Milltech oraz
instalację odciągową oparów i pyłu. Pakiet
usług ﬁrmy Toscotec obejmuje również
prace konstrukcyjne, budowę i uruchomienie maszyny.
Nowa maszyna będzie produkowała między innymi wysokiej jakości miękki papier
toaletowy z wykorzystaniem jako surowca
zarówno celulozy, jak i włókien pochodzących z recyklingu.
Walter Hirner, członek zarządu ds. technicznych Grupy WEPA, podkreśla zalety
nowych maszyn papierniczych w odniesieniu do efektywności energetycznej. – Przemysł papierniczy to jedna z najbardziej
energochłonnych gałęzi przemysłu. Dzięki efektywnym
procesom i obniżonemu zużyciu prądu i gazu
przy produkcji
prefabrykatów
można znacznie
przyczynić się
do zmniejszenia
emisji dwutlenku
węgla – dodaje.
Dzięki tej inwestycji, liczba
pracowników w
zakładzie wzrośnie z 380 do

400. Uruchomienie nowej maszyny papierniczej jest przewidziane na pierwszy kwartał 2017 roku.

R.Z., źródło: WEPA

O FIRMIE WEPA
Grupa WEPA to średniej wielkości ﬁrma rodzinna, zarządzana przez
właścicieli i zatrudniająca 3 tysiące
pracowników w jedenastu zakładach
w Europie. Założona w 1948 roku pod
nazwą „Westfälische Papierfabrik”,
rozpoczęła działalność jako ﬁrma handlowa, po czym przerodziła się
w zakład przetwórczy. Od 1958 roku
z powodzeniem koncentruje się na
produkcji papieru.
WEPA produkuje wysokiej jakości
papier higieniczny i oferuje swoim
klientom produkty stworzone z myślą
o potrzebach konsumentów w całej Europie. Dziewiętnaście maszyn papierniczych produkuje rocznie około 720
tysięcy ton papieru toaletowego, ręczników kuchennych, chusteczek higienicznych i kosmetycznych, serwetek, rolek
przemysłowych i ręczników papierowych, co odpowiada ładunkowi około
150 tysięcy samochodów ciężarowych.
Stale rosnący obrót roczny, który obecnie kształtuje się na poziomie
1 mld euro, zapewnia Grupie WEPA
udział w rynku papieru higienicznego
w wysokości 25 procent w Niemczech
i 7 procent w całej Europie.
Jako surowce ﬁrma stosuje celulozę
i makulaturę. Nowoczesne urządzenia
do obróbki włókien wtórnych sprawiają, że WEPA jest znaczącym specjalistą
w dziedzinie produktów ekologicznych.
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O czym powinni pamiętać
właściciele psów?
Pies – najlepszy przyjaciel człowieka,
towarzysz w dobrych i złych chwilach.
Ciesząc się obecnością naszego podopiecznego nie należy zapominać o obowiązkach
które ciążą na właścicielu.
Właściciele psów muszą uiszczać opłatę
za posiadanie psa w wysokości 35 zł rocznie do 15 marca danego roku. W przypadku nabycia psa po 30 dniu czerwca, opłata wynosi 17,50 zł. Na opłacenie nowego
czworonoga jest 14 dni od wejścia w jego
posiadanie.
Pies podlega obowiązkowemu szczepieniu przeciw wściekliźnie, które trzeba ponawiać co rok. Koszt takiego szczepienia
nie jest wysoki – w formie podstawowej to
ok. 20 zł i trwa ono tylko chwilę.
Dodatkowo, posiadanie psa ras uznanych
za agresywne wg Rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
28 kwietnia 2003 wymagają zgody wydawanej przez Burmistrza Miasta Piechowice.
Nie należy jednak zapominać że zachowanie
psa zależy przede wszystkim od wychowania, nie zaś obciążeń genetycznych. Często
zdarza się że rottweiler jest dużo łagodniejszy i spokojniejszy niż jamnik.
Bardzo ważne jest żeby pamiętać o tym
że puszczanie czworonoga luzem w lesie
zagraża dzikim zwierzętom, w szczególności sarnom, wśród których są teraz osobniki kotne. Do Urzędu docierają ostatnio
doniesienia że w okolicach Cichej Doliny
notorycznie można się natknąć na psy pozostawione bez opieki.
Przy spacerach w miejscach publicznych,
nie można zapomnieć o obowiązku prowadzenia psa na smyczy oraz sprzątania po
naszych podopiecznych. Zanieczyszczanie miejsc publicznych jest karalne naganą
lub grzywną do 500 zł. Trzeba mieć też na
uwadze że pies, mimo że nigdy nikogo nie
ugryzł i nikomu nie zrobił krzywdy, może
zareagować inaczej ze względu na sytuację
stresową, szczególnie intensywny nowy
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zapach. Lepiej się zabezpieczyć,
zwłaszcza
że ludzie
często boją
się psów,
co zwierzęta wyczuwają i potraﬁą na sam ten fakt zareagować gwałtownie.
W przypadku pogryzienia przez psa
w miejscu publicznym, cała odpowiedzialność za incydent spada na właściciela
czworonoga. Z drugiej strony, nie należy
zapominać że na prywatnej posesji pies ma
prawo bronić tego co uznaje za swoje terytorium. Na prywatne posesje wchodzi się
na własną odpowiedzialność.
Pies, jak i każde inne zwierzę nad którym
sprawujemy opiekę, wymaga humanitarnego traktowania. Niedopuszczalne jest trzymanie podopiecznego na łańcuchu przez
dłużej niż 12 godzin na dobę. Psu trzeba
także zapewnić stały dostęp do wody do
picia i jedzenie. Głodzenie zwierzaka czy
inna forma znęcania się nad nim podlega karze do 2 lat pozbawienia wolności.
Fundacje i stowarzyszenia działające na
naszym terenie, niejednokrotnie muszą
reagować na doniesienia o maltretowaniu
zwierząt.
Właściciele czworonogów mają wiele
obowiązków, nie zmienia to jednak faktu
że jeśli jest się w stanie zapewnić psom
odpowiednie warunki, warto jest dokonać
adopcji. Pies objęty odpowiednią opieką
jest wdzięcznym stworzeniem, które potraﬁ pocieszyć gdy smutno i zachęca do codziennego wysiłku ﬁzycznego, pozwalając
długo cieszyć się zdrowiem. Osoby które
chciałyby pomóc pokrzywdzonym psom
mogą zaadoptować lub przygarnąć tymczasowo psy z jeleniogórskiej organizacji
Mondo Cane http://mondocane-jg.com.pl/
Kamil Glaser

UCHWALIŁA

Rada Miasta na sesji w dniu 25 lutego
2016 roku podjęła uchwały w sprawie:
• zmiany budżetu Gminy Miejskiej
Piechowice na rok 2016 (Uchwała Nr 117/
XIX/2016
• zmiany uchwały nr 76/XII/2015 roku
Rady Miasta Piechowice z dnia 25.08.2015
roku w sprawie 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 118/XIX/2016)
• uchwalenia Programu Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu
Gminy Miejskiej Piechowice (uchwała Nr
119/XIX/2016)
• zmiany uchwały Nr 107/XVII/2015
z dnia 29.12.2015 r. w sprawie przyjęcia
„Wieloletniego programu gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Piechowice w latach 2016-2020”
(uchwała Nr 120/XIX/2016)
• wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Piechowice (uchwała Nr 121/
XIX/2016)
• zgody na nabycie przez Gminę Miejską Piechowice nieruchomości działki
nr 158/2 (uchwała Nr 122/XIX/2016)
• przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Piechowice (uchwała Nr 123/
XIX/2016)
Pełne teksty uchwał publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Rada Miasta - Uchwały.

ZASTĘPCA BURMISTRZA ODWOŁANA
Informuję, że z dniem 19 lutego odwołałem Panią Dorotę Piróg ze stanowiska
Zastępcy Burmistrza Piechowic. Jest to
równoznaczne z wypowiedzeniem stosunku pracy.
Witold Rudolf
Burmistrz Miasta Piechowice

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2016-2020
Gmina Miejska Piechowice jest w trakcie
opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który jest kolejnym elementem służącym dynamizowaniu rozwoju lokalnego.
Zakłada się, że opracowanie LPR oraz jego
wdrożenie (poprzez realizację wybranych
projektów) w sposób znaczący przyczyni
się do poprawy jakości życia mieszkańców, wzmocnienia pozycji konkurencyjnej
gminy oraz zapobiegania rozprzestrzenianiu się niekorzystnych zjawisk.
Pierwszym krokiem na drodze do wyodrębnienia obszarów zdegradowanych był

podział gminy na jednostki urbanistyczne, które odpowiadają jej funkcjonalnym
i historycznym uwarunkowaniom. Według
tego podziału wykonane zostały wszystkie
analizy dotyczące natężenia, koncentracji
zjawisk kryzysowych.
Gmina podzielona została na następujące
jednostki urbanistycznych:
• Piechowice Centrum-Zachód (1)
• Piechowice Centrum-Wschód (2)
• Piechowice Północny-Wschód (3)
• Piechowice Północny-Zachód (4)
• Piechowice Południe (5)

Szczegółowa diagnoza czynników, zjawisk
kryzysowych przeprowadzona została
w oparciu o dane ilościowe oraz informacje
uzyskane z Urzędu Miasta w Piechowicach,
wykorzystano 17 wskaźników opisujących
koncentrację, natężenie zjawisk kryzysowych w układzie jednostek urbanistycznych. Docelowo, z uwagi na dostępność
i porównywalność danych, przeprowadzone analizy dotyczą roku 2015. W nielicznych przypadkach posiłkowano się również danymi z lat 2012-2014.
J. Bumażnik
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Wszystko o 500 plus
W lutym 2016 r. weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowaniu
dzieci, określa warunki nabywania prawa
do świadczenia wychowawczego. Celem
świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad
nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Niżej przedstawiamy, komu przysługuje to świadczenie i co należy zrobić,
aby otrzymać pieniądze?
Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez
dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także
dla pierwszego lub jedynego dziecka przy
spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200
zł w przypadku wychowywania w rodzinie
dziecka niepełnosprawnego.
Kto otrzyma świadczenie?
Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie dla rodzin. Zgodnie z ustawą z pomocy skorzystają
rodzice oraz opiekunowie dzieci do
18. roku życia. Rodzina z dwojgiem
niepełnoletnich dzieci będzie mogła
otrzymać 500 zł na drugie i kolejne
dziecko niezależnie od dochodu. W
przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie
otrzyma rodzina także na pierwsze
lub jedyne dziecko.
Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe
wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe
wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne
domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?
Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je
zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny
niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma
ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.
Co w przypadku rodzin patchworkowych?
Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno
wspólne dziecko, to wówczas świadczenie
wychowawcze na pierwsze dziecko będzie
uzależnione od kryterium dochodowego,
a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25 roku życia, które pozo-

staje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę
w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat
lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy
800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania
w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).
Kiedy będzie można składać wnioski?
Wnioski będzie można składać od
1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu
programu. Jeśli wniosek zostanie złożony
w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice
dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia 2016r. – pozwoli to uniknąć kolejek i
zapewni płynność wypłat. Do programu
będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w
którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu

kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie
1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są wyższe niż 800 złotych netto, otrzyma 500 zł
miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Świadczenie nie jest
opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł,
od których nie będą musieli odprowadzać
podatku ani żadnych składek. Dotyczy to
także rodziców prowadzących działalność
gospodarczą.
500 plus a inne świadczenia dla rodzin?
Świadczenie wychowawcze 500 zł nie
będzie liczone do dochodu przy ustalaniu
prawa do świadczeń z innych systemów
wsparcia, dotyczy to w szczególności
świadczeń z pomocy społecznej, funduszu
alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych,
dodatków mieszkaniowych Zmiana ta została dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.
Rodzina 500 plus w UE
Zgodnie z projektem ustawy,
świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie
przysługuje za granicą świadczenie
o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie
UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ
informuje o tym fakcie właściwego
marszałka województwa w Polsce.
Ten zaś przekaże te informacje do
właściwej gminy.

okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku
kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy
okres na jaki będzie przyznane prawo do
świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do
30 września 2017 roku.
Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym...
W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze
dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne
jest, że w składzie rodziny brane będą pod
uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci
do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo,
wliczane też będą dzieci, które ukończyły
25 rok życia, legitymujące się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności,
jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością
przysługuje im świadczenie pielęgnacyjne
lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.
Ile będzie można otrzymać?
Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca

Gmina Piechowice zleciła realizację
zadania Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piechowicach. Wnioski
o przyznanie świadczenia będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 roku
w tymczasowej siedzibie Ośrodka przy
ul. Szkolnej 4. Ośrodek zwraca się z prośbą do przyszłych wnioskodawców o posiadanie przy składaniu wniosku dowodu
osobistego, aktów urodzenia dzieci oraz
dokumentów rozliczeniowych PIT za 2014
rok do wglądu, przyspieszy to rozpatrywanie wniosku.
Osoby aktualnie korzystające ze świadczeń rodzinnych wypełniają jedynie wniosek o przyznanie świadczenia, nie mają
obowiązku przedstawiania dodatkowych
dokumentów.
Zgodnie z ustawą Ośrodek ma czas na
wypłatę świadczeń do 30 czerwca 2016
roku z wyrównaniem od 1 kwietnia 2016
roku, w związku z powyższym złożenie
wniosku do 10 kwietnia nie gwarantuje
otrzymania świadczenia w bieżącym miesiącu.
MOPS
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Wiosenne porządki - wypalanie traw
Jak co roku w okresie wiosennym, kiedy
nasi Mieszkańcy rozpoczynają wiosenne
porządkowanie swoich posesji, pojawia się
w naszym mieście problem szkodliwego
wypalania suchych traw.
Bezmyślność oraz niewiedza ludzi
w tym zakresie doprowadzają nie tylko do
wyniszczenia całych ekosystemów, ale stają się również bezpośrednim zagrożeniem
dla życia, zdrowia i mienia ludzi. Wśród
nas wciąż panuje mylne przekonanie, że
cykliczne palenie suchych pozostałości roślinnych to najlepszy sposób na pozbycie
się zeszłorocznych traw i wzbogacenie gleby w próchnicę. Choć naukowcy już wiele
lat temu udowodnili, że jest to absolutnie
błędne myślenie, to niestety wiele osób na-

dal stosuje tą niebezpieczną metodę. Tym
czasem pod wpływem spalania trawy, gleba
nie tylko nie staje się bardziej użyźniona,
ale wręcz ulega nieodwracalnemu często
wyjałowieniu. W trakcie takiego wypalania giną również wszelkie żywe stworzenia. Drugim negatywnym skutkiem takich

działań jest oczywiście niebezpieczeństwo
utraty kontroli nad ogniem i realne stworzenie zagrożenia pożarowego. Wystarczy
chwila nieuwagi, aby przez bezmyślność
i nieodpowiedzialność jednego człowieka,
wielu ludzi straciło cały swój majątek, a nawet życie. Apelujemy do Państwa o rozwagę, informując jednocześnie, że wypalanie
traw jest zjawiskiem szkodliwym, a zgodnie
z obowiązującymi w Polsce przepisami jest
to również czyn prawnie zabroniony.
Za tego typu działania grożą nie tylko
wysokie kary ﬁnansowe, ale również kara
pozbawienia wolności za bezpośrednie narażenie ludzi na niebezpieczeństwo utraty
zdrowia i życia.
Marek Piwowarski

Dla kogo program KAWKA?
Program pilotażowy KAWKA ma na
celu zmniejszenie narażenia ludności na
oddziaływanie zanieczyszczeń powietrza
w strefach, w których występują znaczące
przekroczenia dopuszczalnych i docelowych poziomów stężeń tych zanieczyszczeń, dla których zostały opracowane programy ochrony powietrza, w szczególności
pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2. Ze
względu na fakt, że na terenie Gminy Miejskiej Piechowice nie ma stałej stacji monitoringu powietrza, ocena została wykonana (poprzez matematyczne modelowanie
rozkładów stężeń zanieczyszczeń dla danej
strefy, na podstawie danych o źródłach
emisji i danych meteorologicznych) przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Kontrola wykazała, iż na terenie
strefy dolnośląskiej znajdują się wprawdzie obszary z przekroczeniami poziomów
dopuszczalnych dla pyłu zawieszonego:
PM10 i PM 2,5, natomiast na obszarze
Gminy Miejskiej Piechowice nie stwierdzono takowych. W związku z niewielkim
stopniem zanieczyszczenia powietrza na
terenie Gminy, Wojewódzki Inspektorat
Ochrony Środowiska we Wrocławiu nie
zakwaliﬁkował Piechowic do objęcia programem KAWKA.
Alicja Gancarczyk
Referent ds. ochrony środowiska

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 2015r. poz. 1515 z
późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn.
zm.) informuje, że siedzibie Urzędu Miasta
Piechowice został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod
numerem: RG. 6845.3.2016.
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Informacja o zadaniach publicznych przekazanych
organizacjom do realizacji w 2016 roku
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych
w 2016 roku, organizacje i stowarzyszenia
będą realizowały następujące projekty:
1. Ochotnicza Straż Pożarna – konkurs
wiedzy pożarniczej pn. „Dzieci i młodzież
zapobiega pożarom”
2. Chór Paraﬁalny „Harfa” – „Koncert
rodzin muzykujących”
3. Polski Związek Emerytów, Rencistów
i Inwalidów Zarząd Rejonowy Jelenia
Góra, Zarząd Koła nr 9 w Piechowicach „Sportowy Piknik Pokoleń” i „Festyn Pieczonego Ziemniaka”
4. Uczniowski Klub Sportowy „Krokus”
– „VIII Memoriał Łukasza Semariaka”
5. Liga Ochrony Przyrody, Zarząd Okręgu w Jeleniej Górze, z/s w Piechowicach
– XII Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Ekologiczny Szkół Podstawowych,
pn. „Bądźmy przyjaciółmi przyrody”

6. Stowarzyszenie Teatralne Teatr CINEMA - „ Koncert muzyki dawnej”
Cztery stowarzyszenia zrealizują długoterminowe projekty imprez, zawodów, wyjazdów integracyjnych
1. Piłkarski Klub Sportowy „Lechia Piechowice” – regularne treningi, szkolenia
dla młodych adeptów piłki nożnej.
2. Uczniowski Klub Sportowy „Krokus”
– szkolenie dzieci w narciarstwie biegowym i biathlonie
3. Stowarzyszenie Klub Lechia - organizacja zawodów rowerowych, pn. „Rowerem po zdrowie”
4. ZHP, Chorągiew Dolnośląska – cykl
imprez proﬁlaktyczno-integracyjnych, pn.
„Ponad granicami”
E. Tokarek

Pełnomocnik Burmistrza Miasta Piechowice ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani

Rodzice mają wybór – komunikat dyrektor SP nr 1
Zgodnie ze zmianami w ustawie oświatowej, dzieci urodzone w 2009r., które
uczęszczają już do klasy pierwszej w naszej szkole ,będą mogły na wniosek rodziców/prawnych opiekunów kontynuować
naukę w pierwszej klasie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017. Rodzic
powinien złożyć stosowny wniosek do dyrektora szkoły do 31 marca 2016 r. Dziecko
nie będzie podlegało klasyﬁkacji rocznej, a
tym samym promowaniu do klasy drugiej,
jeżeli rodzice zdecydują, że ich dziecko
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będzie kontynuować naukę w klasie pierwszej w szkole, do której uczęszcza. Wobec
tego dziecka nie będzie przeprowadzane
postępowanie rekrutacyjne. – Dzieci urodzone w I połowie 2008 r., które w roku
szkolnym 2015/2016 chodzą do klasy II
szkoły podstawowej, na wniosek rodziców,
złożony do 31 marca 2016 r., będą mogły –
w roku szkolnym 2016/2017 kontynuować
naukę w klasie II.
Dyrektor SP nr 1
Marzena Sąsiada

POMOGĄ USUNĄĆ AZBEST
W ubiegłym roku na
terenie Gminy przeprowadzona została
inwentaryzacja wyrobów zawierających
azbest, na podstawie
której została opracowana aktualizacja
Programu Usuwania
Wyrobów zawierających Azbest z terenu gminy Miejskiej
Piechowice.
W wyniku inwentaryzacji stwierdzono, że na terenie Gminy znajduje się
231,343 ton wyrobów zawierających
azbest, przy czym w 2015 r. unieszkodliwiono niespełna 23 tony, dla
porównania w latach poprzednich ilość
ta oscylowała w granicach 10 ton.
Na podstawie Zarządzenia nr 94
Burmistrza Miasta Piechowice z dnia
24 września 2015 r. istnieje możliwość
sﬁnansowania przez Gminę kosztów
odbioru transportu i utylizacji wyrobów
zawierających azbest, pochodzących
z wymiany pokrycia dachowego lub
elewacji, dla osób ﬁzycznych, wspólnot
i spółdzielni mieszkaniowych, które poniosły koszty demontażu ww. wyrobów.
Wnioski o odbiór, transport i utylizację odpadów zawierających azbest
można składać do 31 sierpnia każdego
roku kalendarzowego, wzór wniosku
dostępny jest na stronie BIP w zakładce
Ochrona środowiska - Druki

Autobusem trochę taniej
Informujemy, że w nowym Cenniku korzystania z usług MZK wprowadzono wiele
udogodnień dla pasażerów. Najważniejszym
z punktu widzenia mieszkańców Piechowic
jest likwidacja drugiej strefy opłat, dotyczy
to korzystających z biletów jednorazowych. Z Piechowic do Jeleniej Góry będzie
można dojechać kupując bilet (normalny)
w cenie 3 zł (do tej pory bilet normalny
na dwie strefy kosztował 4,8 złotych). Pasażerom przysługują też ulgi ustawowe
i lokalne (odpowiednio 1,5 i 1,8 zł.).
Wprowadzono też tzw. bilet czasowy,
na dowolną liczbę minut: 30, 45 lub 60.
Będzie on kosztował odpowiednio 3, 4 i 5
złotych. Przez okres ważności tego biletu
pasażer może przesiadać się z autobusu do
autobusu.
Została zmieniona cena biletu okresowego
na wszystkie strefy opłat (ważny od ponie-

działku do piątku
z wyjątkiem dni
świątecznych):
w przypadku biletów imiennych
normalnych cena
spadła ze 138 do
130 złotych, w
przypadku biletów na okaziciela (normalnych)
– ze 172 do 160
złotych. Ceny zmieniono, aby bilety te były
konkurencyjne względem biletów jednorazowych.
Zlikwidowana została opłata dodatkowa za
bagaż. Z kolei z ulgi lokalnej będą mogli skorzystać już nie tylko emeryci, ale i renciści.
Doprecyzowano też zasady korzystania z
bezpłatnych przejazdów dla Zasłużonych Ho-

norowych Dawców Krwi. Do tej
pory za darmo autobusami jeździli
ci, którzy oddali 25
litrów krwi. Teraz
będą mogli wszyscy, którzy uzyskali tytuł zasłużonych honorowych
dawców. Taki tytuł
uzyskuje się po oddaniu 6 litrów krwi (w przypadku mężczyzn)
oraz 5 litrów (w przypadku kobiet).
Utrzymano przepis, który pozwala na
bezpłatne korzystanie z usług MZK pierwszego każdego miesiąca.
Nowy cennik ma wejść w życie już od
1 kwietnia.
R.Z.
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Zbudował pomnik dla niezłomnych
Na przełomie lutego i marca Piechowice odwiedził Pan Franciszek Batory,
brat żołnierza wyklętego, czy raczej –
jak sam podkreśla – niezłomnego. Gość
uczestniczył w otwarciu wystawy Droga
do niepodległości w sali OSP, odwiedził
uczniów piechowickich szkół, spotkał się
z nauczycielami, harcerzami, pracownikami urzędu. Pan Franciszek pochodzi
z Podparpacia i mieszka tam do dziś.
W latach 1957-60 mieszkał na tym terenie
(uczył m.in. w szkole handlowej w Jeleniej Górze). Udało nam się porozmawiać
z nim o wrażeniach z kilkudniowego pobytu w Piechowicach.
– Napełnia mnie radość – powiedział
Franciszek Batory. – Spotkałem się z wielką empatią: dyrektorów placówek, grona
nauczycielskiego i wspaniałej młodzieży,
uczącej się w miejscowych szkołach: podstawowej, w gimnazjum im. Jana Pawła
II oraz liceum. Było mi bardzo miło, kiedy po długim spotkaniu w liceum, które
trwało trzy jednostki lekcyjne, podchodzili dorośli już przecież uczniowie i mówili
mi: my pomnik wdzięczności w sercach
i umysłach dla niezłomnych wyklętych
żołnierzy zbudujemy. To największa nagroda, jaka mogła mnie spotkać.
– To wspaniałe – kontynuuje brat żołnierza niezłomnego – że mogłem w czasie
tych trzech dni pogłębić wiedzę uczniów,
a czasami nawet odkryć to, czego oni nie
wiedzieli i spowodować, żeby spojrzeli
na setki bohaterów narodowych i zrozumieli, za jakie dzieło życia należna im
jest narodowa pamięć. Myślę, że to mi

się udało. Ten pomnik,
o którym wspomnieli, będzie najwdzięczniejszym,
najwspanialszym i posadowionym w najlepszym
miejscu – w sercu. Nikt go
nie zbezcześci, nie rozbierze, będzie trwał wiecznie, także w ich dzieciach,
wnukach. Dziękuję organizatorom, że pozwolili
mi się z tą młodzieżą spotkać.
Najbardziej dojrzałe, jak
powiedział, pytania stawiała młodzież licealna,
z klasy mundurowej, ale
to zrozumiałe. – Kiedy
byłem wśród najmłodszych, uczniów klas V i VI
szkoły podstawowej, pytania były nie mniej ciekawe. Dla mnie – pedagoga
– jest to radość, bo oznacza, że skoro o coś pyta,
to jest myślącym dzieckiem – podkreśla.
Przyznaje, że młodzieży dzisiaj brakuje wiedzy
na temat żołnierzy wyklętych. – Nie z ich winy,
winne są programy nauczania, że powstały takie luki w historii – podkreśla. – Młodzież powinna wiedzieć, w jaki sposób
umierali oﬁcerowie Wojska Polskiego.
Opowiadałem im to na podstawie własnych przeżyć, bo także byłem młodocia-

HISTORIA BRATA
Franciszek Batory ma 87 lat, pochodzi z Podkarpacia, z Weryni koło Kolbuszowej.
Jego starszy brat Józef Batory w okresie II wojny światowej działał w okupacji,
po zakończeniu wojny – w organizacji podziemnej – Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”. Jego rodzina była za to prześladowana przez UB i bezpiekę, Franciszka w wieku 16 lat, wraz z dwoma siostrami, aresztowano i przez 3 miesiące przetrzymywano
w więzieniu. Starszy brat Stefan został wywieziony na Syberię. W grudniu 1947 roku
służba bezpieczeństwa aresztowała Józefa Batorego. Został on rozstrzelany w mokotowskim więzieniu cztery lata później. Wcześniej był przetrzymywany w nieludzkich
warunkach: więźniów bito, łamano ręce, wybijano zęby, wystawiano na mróz. Sam
proces przed sądem wojskowym trwał sześć dni i, co dobrze pamięta Franciszek
Batory, bo mógł w nim uczestniczyć, był jedną wielką farsą a wynik rozprawy można
było przewidzieć z góry. Oskarżonym nie dano dojść do słowa, przerywano, nie przesłuchano wszystkich świadków. Nie pozwalano nawet patrzeć w stronę rodziny.
Po wykonaniu kary śmierci, Panu Franciszkowi nie wydano nawet pamiątek po bracie
i nie powiedziano, gdzie spoczywa jego ciało. O wydarzeniach tych Franciszek Batory mówił podczas spotkań z piechowicką młodzieżą, szeroko temat opisały „Nowiny
Jeleniogórskie”. F. Batory kilka lat życia spędził w Jeleniej Górze. Jest wujkiem
Burmistrza Piechowic Witolda Rudolfa.

Franciszek Batory.

nym więźniem. I oni to czuli, że człowiek,
który do nich przyszedł, mówił to z przekonaniem, znawstwem tematu i wyjaśnił,
na czym polegała wielkość tych ludzi.
Cieszę się, że pan Bóg zezwolił mi w tym
wieku mieć pamięć nieomal świeżą.
– Gdybym sam tego nie widział, nie
przeżył – kontynuuje F. Batory – to pewnie
bym nigdy w to nie uwierzył, że w Polsce
5 lat po wojnie, w sądzie niby polskim,
wojskowym, mogły się dziać tak straszne
rzeczy. Byłem wtedy 20-letnim młodzieńcem, studentem pierwszego roku historii.
Gąbką, która wchłaniała wiedzę. Wchłonęła i na całe życie ją zostawiła.
Instytut Pamięci Narodowej odznaczył
Pana Franciszka odznaczeniem świadka
historii. – To jest dla mnie imperatyw,
że mam iść i dawać świadectwo, jak naprawdę było – mówi. – Podsumowując,
wyjeżdżam z Piechowic spełniony. Takie
spotkania to wielka nadzieja, że zachowamy jedność pokoleniową i kulturową Polaków, bo kto posiadł przeszłość,
czynnie żyje teraźniejszością, z nadzieją wypatruje przyszłości, ten jest świadomym obywatelem własnego państwa
i narodu.
R.Z.
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O naszej historii

FOT. R. ZAPORA

1 dzień marca jest od 2011 roku
Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”. W związku z tym, w całej
Polsce odbywają się liczne uroczystości
mające uczcić pamięć o „niezłomnych”.
Piechowice jest jednym z miast, które
podjęło taką inicjatywę, otwierając wystawę pn. Droga do Niepodległości.
Świętowanie rozpoczęto w Szkole Podstawowej nr 1, gdzie odbyła
się prelekcja przybliżająca kontekst
historyczny. Prezentacja przygotowana
przez nauczyciela historii pana Marcina
Suchtę wyjaśniła uczniom szkoły m.in.
takie kwestie, jak wybuch II Wojny
Światowej oraz działalność organizacji
Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”.
Następnie głos zabrał pan Franciszek
Batory, kombatant, brat Józefa Batorego
– Żołnierza Wyklętego. Pan Franciszek
wyjaśnił, skąd wzięło się określenie
„wyklęci” i dlaczego władze PRL prześladowały polskich bohaterów.
O godzinie 13. rozpoczęła się uroczystość w Domu Strażaka. Wystąpił
tam pan Zbigniew Nawrocki, ﬁlatelista
i autor wystawy „Droga do Niepodległości”, przybliżając skąd pomysł na wystawę i jak zdobywał materiały. Szeroko
pisaliśmy o tym w poprzednim wydaniu
„Informatora Piechowickiego”. Nie zabrakło także występów artystycznych
w formie krótkiego spektaklu, piosenek
i wierszy o tematyce patriotycznej.
W trakcie uroczystości uruchomione
było stoisko pocztowe, gdzie stosowany był specjalny stempel pocztowy.
Dodatkowo, każdy uczestnik miał okazję
odebrać okolicznościowe karty pocztowe
ze znaczkiem, ﬁnansowane przez UM
w Piechowicach.

Kamil Glaser

Uczniowie „trójki”
obejrzeli wystawę

Zainteresowanie wystawą „Droga do niepodległości” jest spore, oglądali ją nie tylko mieszkańcy Piechowic, ale i młodzież
spoza miasta. W czwartek 17 marca do sali
OSP przybyli uczniowie klasy VI „a” Szkoły
Podstawowej nr 3 im. Mikołaja Kopernika
w Jeleniej Górze. Mieli oni okazję zapoznać
się z niezbyt popularną historią naszego państwa. Uczniowie poważnie podeszli do tematu a ich nauczycielka zobowiązała się zapoznać ich z pojęciem „Solidarności”, którego
jeszcze nie poznali na lekcjach historii.
K.G.
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V Otwarte Mistrzostwa Piechowic
w Sportach Umysłowych
W

Piechowicach prowadzona jest systematyczna nauka gry w szachy w naszych
przedszkolach i w szkole podstawowej.
Dorastające dzieci są uczone również gry
w brydża sportowego w Piechowickim
Ośrodku Kultury, gdzie też mogą doskonalić swoje umiejętności szachowe. Dla
dorosłych adeptów sportów umysłowych
organizujemy treningi w Jeleniogórskim
Centrum Kultury. Od kilku lat poziom swoich umiejętności wszyscy mogą sprawdzić
w Otwartych Mistrzostwach Piechowic
w Sportach Umysłowych rozgrywanych
w naszym mieście już po raz piąty.
Mistrzostwa rozpoczęły się w piątek 26
lutego. Nasze dzielne przedszkolaki, które
uczą się tej ciekawej gry od października
zeszłego roku, rozegrały swój pierwszy
w życiu turniej szachowy, walcząc tradycyjnie o puchar przechodni oraz o nagrody indywidualne. Turniej rozegrano w sali
dydaktycznej POK-u, która to niestety
okazała się zbyt mała w stosunku do liczby zainteresowanych imprezą dzieci wraz
z rodzicami. W tym roku ponownie dzieci
z przedszkola „Pod Czerwonym Muchomorem” (Gabryś Świątek, Eryk Herba,
Piotr Lewkowicz, Dominika Luboradzka
i Zuzia Jędrzejczuk) zagrały wyraźnie
lepiej pokonując „Puchatków” (Jakub
Mierwiński, Dawid Kade, Tomek Dumin,
Wiktoria Szczap i Natalia Bartko) w stosunku 8:2. Turniej wywoływał duże emocje u dzieci, które rozpoczęły swoją drogę
w turniejowych szrankach. Indywidualnie

wśród dziewczynek najlepsze okazały się
się ex aequo Dominika Luboradzka i Zuzia
Jędrzejczuk, najlepiej grającym chłopcem
był Gabryś Świątek – wszystkie dzieci od
„Muchomorków”. Wśród „Puchatków”
wyróżnić należy po najlepszych wynikach
z półrocznych treningów Jakuba Mierwińskiego i Wiktorię Szczap. Tutaj chcieliby-

śmy też podziękować Pani Grażynie Popera z Przedszkola nr 2 za zaangażowanie w
treningi swoich podopiecznych i wsparcie
przy organizacji turnieju. Szczegółowe
wyniki zostaną umieszczone na stronach
internetowych przedszkoli.
Po pożegnaniu
przedszkolaków
zostały rozegrane Otwarte Mistrzostwa Piechowic w szachach,
w których zmierzyć mogli się
wszyscy „od maluszka do staruszka”. Wzięło w nim
udział 34 zawodników i zawodniczek z Piechowic,
Szklarskiej Poręby, Jeleniej Góry
i Podgórzyna. Była to rekordowa liczba
uczestników, jak na dotychczas organizowane przez nas zawody, która wyraźnie
przerosła nasze oczekiwania. Na szczęście
mogliśmy skorzystać częściowo z sali widowiskowej, gdzie usytuowano pięć szachownic. Po czterech godzinach zaciętej
walki wyłoniliśmy zwycięzców w trzech
kategoriach. Są to:
– Waldemar Maciejewski (KLS Piechowice) i Jakub Bartłomowicz (Klub Szachowy Jelonka) – w kategorii Open
– Tymek Wąsiewski (KLS Piechowice) –
w kategorii zaawansowanych młodzików
– Baretek Stobiński (uczeń SP
nr 1 w Szklarskiej
Porębie)
– w kategorii
młodzików początkujących
Dziękujemy
wszystkim
za
udział i gratulujemy zwycięzcom
oraz
zdobywcom pierwszych
tytułów szachowych. Szczegółowe wyniki wraz z galerią zdjęć można
obejrzeć na stronie http://www.chessarbiter.com/turnieje/2016/ti_1664/
W ramach Otwartych Mistrzostw Piechowic w Sportach Umysłowych w sobotę
27 lutego przeprowadzono turniej z cyklu Mistrzostw Dolnego Śląska Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sportowym oraz

26-

27

II 2

016

r.

Otwarte Mistrzostwa Piechowic w Brydżu
Sportowym ze szczególną nagrodą dla par
mikstowych (żeńsko-męskich). Impreza
odbyła się w sali lustrzanej i na balkonach
naszej Hali Sportowej. W turnieju młodzieżowym wzięło udział 20 osób (10 par),

w grupie młodzików (dzieci ze szkół podstawowych) 16 osób (8 par) oraz w turnieju
dla dorosłych też 16 osób (8 par – z czego
połowa to były pary mikstowe). Niżej podajemy zwycięzców:
– w kategorii młodzików – Łukasz Graczykowski z Patrykiem Nowickim (ze
Szkoły Podstawowej w Piechowicach);
– w kategorii juniorów – Adam Pigulski
z Maciejem Racewiczem (z Gimnazjum w
Miłkowicach);
– w kategorii mikstów – Halina Pietrzykowska z Józefem Rząsą (z Klubu Brydżowego Zabobrze);
– w kategorii open – WaldemarMaciejewski i Paweł Bruzda (z KLS Piechowice).
Szczegółowe wyniki wraz z galerią zdjęć
można obejrzeć na stronie www.dzbs.com.pl
Dziękujemy Gminie Piechowice za
wsparcie ﬁnansowe, Pani Małgorzacie
Sztabińskiej za grawerowane nagrody częściowo przez nią zasponsorowane i Panu
radnemu Marcinowi Ramskiemu za życzliwe zainteresowanie i wręczenie nagród.
Relacje z Mistrzostw można zobaczyć w
internecie na portalu portalu 24jgora.pl,
który sprawnie zarejestrował zmagania
umysłowe w Piechowicach oraz na stronie
www.pok.piechowice.pl
Cieszy nas wzrastające zainteresowanie
Mistrzostwami w Sportach Umysłowych
w Piechowicach, ale na przyszłość musimy
lepiej sprostać tej imprezie organizacyjnie,
a przede wszystkim lokalowo.
Organizatorzy
Lech i Katarzyna Rębisz
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Fotograf, przewodnik, żołnierz z przeszłością
W cyklu „nasi mieszkańcy” przybliżamy
niezwykle ciekawy życiorys Jana Kazimierza Paszkowskiego, mieszkańca Piechowic,
fotografa i przewodnika, który odszedł
w czerwcu 2013 roku. Wspomina Go żona –
piechowiczanka Irmina Paszkowska.
Jan Kazimierz „Zadora” Paszkowski
syn Stanisława i Emilii, urodził się
12.02.1922r. w Szydłowcu
Na chrzcie Świętym w Szydłowcu zostały
mu nadane imiona Jan Kazimierz, na cześć
polskiego króla Jana Kazimierza, z którym
rodzina Paszkowskich była spowinowacona
(Król w 1692 roku po śmierci drugiej żony
Marii-Ludwiki z Gonzagów – ustanowił swą
dziedziczką siostrę żony – Annę Gonzage, a
Jakub Paszkowski (dziadek Jana) poślubił
księżnę Joannę Gonzage.
Jan Paszkowski był jedynakiem, wychowała Go matka, która nigdy nie wyszła za
mąż i nigdy nie pokazała Mu ojca.
Dziadek Jana (Stefan Paszkowski 1860
– 1917) pracował w Fabryce Jana Witwickiego, z którym studiował w Heidelbergu.
Zarządzał ﬁnansami fabryki i był oddanym
przyjacielem p. Witwickiego. W okresie
20-lecia międzywojennego dziadek był aktywnym działaczem społecznym na terenie
Skarżyska i inicjatorem budowy fabryki
amunicji, nowych szkół i osiedli. Był ojcem
czterech córek (Jadwigi, Natalii, Marii i Emilii) i od czasu, gdy po urodzeniu najmłodszej
córki Emilii, jego żona (też Emilia z Dobraczyńskich) nagle zmarła – nigdy już nie
zawarł ponownego związku małżeńskiego.
Z pomocą służby sam wychował swoje córki.
Kuzynowie Jana Paszkowskiego – wszyscy byli legionistami – dziś już nie żyją.
Jan-Kazimierz Paszkowski wychował
się w atmosferze głębokiego patriotyzmu.
Od dziecka obserwował przyjaciół matki
z POW, osoby z wysokiego szczebla władzy
państwowej, podziwiał swoich kuzynów którzy zasłużyli się w legionach i zazdroszcząc
im nieustannie marzył
o osobistym włączeniu
się w ten nurt patriotyczny. Wcześnie więc
został członkiem organizacji paramilitarnej
„Sokół”, gdzie (w czasie wakacyjnego zgrupowania w 1939 roku)
otrzymali instrukcję do
działania „na wypadek
wojny”. Otrzymali dokładne adresy i „kontakt”, na wypadek konieczności ucieczki
z Polski. Już we wrześniu (1939) zajmował
się wraz z kolegami z „Sokoła” dostarczaniem żywności dla polskich jeńców wojennych, zgrupowanych w parku szydłowieckim. Wermacht pilnował dostępu do polskich
jeńców, więc dostarczanie żywności było
utrudnione, a przekazanie jakichś ważnych
wiadomości – prawie niemożliwe. Wtedy

wybrano ryzykowną „drogę” wodą. Trzeba
było bardzo cicho przepłynąć fosę. Celował
w tym Janek, gdyż był doskonałym pływakiem. Pracował bardzo ostrożnie. Chciał
doczekać 12 lutego 1940r. – kiedy ukończy
18 lat, to będzie miał prawo poważnie rozmówić się z ciotką Ciepielowską (prawną
opiekunką matki) i przejąć pełną opiekę nad

Irmina i Jan Paszkowscy.

swoją matką. Wojna – niestety – uniemożliwiła te plany i nigdy do tej rozmowy z ciotką nie doszło. Jadwiga Ciepielowska zmarła
w czasie okupacji.
Wyniesione z domu tradycje „legionowe”,
stymulowały Jego pęd do walki z okupantem.
Nieustannie marzył o osobistym włączeniu
się do tej walki, więc gdy polscy jeńcy zostali z Szydłowca wywiezieni przez Niemców
w głąb Rzeszy – wraz z kolegami z Sokoła postanowili przedostać się do
Rumunii i tam szukać Wojska Polskiego. Niestety,
„kontakt” opłacony przez
kierownictwo Sokoła, zobowiązany do udzielania
pomocy, odmówił chłopcom przeprawy przez San
twierdząc, że „ruscy obstawili drugi brzeg i strzelają do każdego kto zechce
przepłynąć rzekę – jak do
kaczek”. Po kilku nocnych
nieudanych próbach, wrócili do domu.
Uskuteczniali różne drobne sabotaże a po
aresztowaniu przez gestapo Jadwigi Barańskiej (ich harcmistrzyni) postanowili założyć
„partyzantkę”. Skończyło się to wywózką
na przymusowe roboty do Niemiec. Wraz
z czterema kolegami traﬁli do Soest (Westfalia) – dużego węzła kolejowego i tam
pracowali, mieszkając w barakach, do koń-

Nasi m
ieszka

cy

ca wojny. Pracowali głównie jako palacze
w lokomotywach kolejowych, a pociągi
te – szczególnie pod koniec wojny – były
nieustannie bombardowane przez alianckie
samoloty. Auslanderzy nie mieli prawa korzystać ze schronów przeciwlotniczych, więc
w czasie nocnych nalotów uciekali z baraków na okoliczne pola. Nie uniknęli niestety
wielu bombardowań w czasie jazdy pociągu,
dlatego wielu z nich zginęło. Jan ocalał z tej
pięcioletniej pożogi, bo był „w czepku urodzony” i cały czas w kokonie modlitewnym
swojej matki, która codziennie się modliła o
życie dla swego ukochanego jedynaka.
Po wyzwoleniu miasta Soest przez Amerykanów – traﬁł do wojskowego lazaretu:
zawszony, zagłodzony i prawie bezzębny.
Tam odkryto jeszcze żółtaczkę, więc został
wywieziony do szpitala wojskowego (Wojska Sprzymierzonych) we Francji. Po wyleczeniu zatrudnił się w kompaniach wartowniczych w Reims pod Paryżem.
Został wytypowany do „kontrolnego przeglądu wojskowego”. Był badany przez wielu
lekarzy i z pomocą licznych urządzeń. Po tych
badaniach został skierowany na dalsze badania do Paryża i tam ustalono, że posiada pamięć fotograﬁczną, wysoki iloraz inteligencji
i niezwykłą intuicję. Podano Mu tę diagnozę
ustnie i odwieziono Go do dowództwa Wojsk
Sprzymierzonych (stacjonujących w Magasin
Dufayel) – gdzie wyraził zgodę na zatrudnienie w Żandarmerii Wojskowej USA (MP).
W połowie 1946 roku otrzymał pismo
z PCK, że jest poszukiwany przez matkę.
Był szczęśliwy, bo wcześniej dowiedział się
od polskich kolejarzy (na stacji w Paryżu),
że Skarżysko jest zbombardowane a ludność
wysiedlona. Sądził, że wszyscy zginęli.
Po tej informacji natychmiast zgłosił swemu przełożonemu, że prosi o urlop, gdyż musi
jechać po matkę do Polski. Wtedy usłyszał
od Provos-Marshalla: chłopcze, ty nie jedziesz do Polski, tylko do Rosji. Nie chciał
w to uwierzyć więc dowódca wytłumaczył
Mu szczegółowo sytuację polityczną Polski.
Po załatwieniu wszystkich formalności wraz
z dwoma kolegami (Amerykanami) przez Dziedzice dojechali do Polski (jak na majówkę) na
tydzień. Tu Amerykanów zaraz zawrócono do
Paryża a Jan Paszkowski został wpuszczony
do Polski, skąd nie było już mowy ani o powrocie ani o bezpiecznym życiu. Długo chodził
w mundurze, bo innego ubrania nie miał.
Dalsze Jego losy były różne. Uciekł na zachód i później tu, w Karkonoszach, był fotografem i przewodnikiem przez 40 lat swojego
życia, a wieczorami - kierownikiem kina w Piechowicach. Tu też, z wyciągu, rozsypano Jego
prochy w czerwcu 2013 roku. Jego szczątki zostały złożone w grobie Matki, która przyjechała
do Piechowic na Jego ślub i z radości zmarła
23.12.1948 roku, dzień przed ślubem. Spoczywa na cmentarzu w Piechowicach.
Irmina Paszkowska
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POWER DLA GMINY
Gmina Miejska Piechowice wspólnie
z Gminami Lubomierz, Mirsk, Wleń,
Lwówek Śląski i innymi, za pośrednictwem ﬁrmy Umbrella Consulting Sp. z
o.o. złożyła wniosek o doﬁnansowanie
projektu PROGRAM OPERACYJNY
WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ do
Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Koszt przypadający na jeden podmiot
objęty wsparciem to 200 346,69 zł.
Numer i nazwa Osi priorytetowej: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy,
gospodarki i edukacji
1.2 Numer i nazwa Działania: 2.18 Wysokiej
jakości usługi administracyjne
1.4 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
1.5 Numer naboru: POWR.02.18.00-IP.0100-005/15
1.6 Tytuł projektu: Samorząd najwyższej
jakości – od administrowania do współrządzenia
1.7 Okres realizacji projektu: od: 2016-1001 do: 2018-03-31
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Kontynuacja współpracy
z Demitz-Thumitz

Pierwszy raz w tym roku , na zaproszenie
Pani Burmistrz Giseli Pallas, odwiedziliśmy
zaprzyjaźnioną gminę Demitz-Thumitz. Powodem wizyty były konsultacje na temat
możliwości kontynuacji dalszej współpracy
i możliwości realizacji kolejnych projektów
w ramach Programu EWT Polska – Saksonia 2014-2020. Obie strony przedstawiły
swoje pomysły i bardzo szybko uzgodniono
główne cele współpracy. Przede wszystkim

główny nacisk na najbliższe miesiące i lata
chcielibyśmy położyć na wymianę dzieci
i młodzieży pomiędzy Gminami DemitzThumitz i Piechowice. Pojawiły się pomysły wspólnych wakacyjnych obozów lub
warsztatów. Dzięki tym działaniom dzieci
i młodzież z Piechowic mogłaby poznać
codzienne życie swoich rówieśników z Niemiec czy też uczestniczyć w wydarzeniach
kulturalnych i sportowych. Uzgodniono także potrzebę dalszego pielęgnowania tradycji
kulturowo-przemysłowych tj. szklarstwa
i obróbki granitu. W ramach tych działań
wstępnie uzgodniono pomysły stworzenia
wspólnego ﬁlmu promocyjnego i publikacji
oraz wykorzystania terenu parku miejskiego
w centrum Piechowic jako kolejnego elementu promocji turystycznej w regionie. Po
stronie niemieckiej analogicznie powstałyby elementy małej architektury promujące
obie gminy.
J. Bumażnik

Karnawałowe szaleństwo

Z życia gromady zuchowej

SMERFNA ZABAWA PIECHOWICKICH ZUCHÓW

Dnia 23 stycznia zuchy z Hufca Karkonoskiego
mogły pobawić się podczas balu. W sali Piechowickiego Ośrodka Kultury zebrały się księżniczki, królewny, wróżki, stado przemiłych kotów,
czarownice, wojownik ninja a nawet Lord Vader
i Joker. Uczestnicy balu wyglądali niesamowicie
i cudnie się bawili. Wszystko to dzięki zaangażowaniu przybocznego piechowickiej gromady
druha Piotra Tamioły i jego pomocników
z 8 PGDHSiW „Pogrom”. W szalonych pląsach,
tańcach i konkursach wzięły udział zuszki
z 9 GZ „Małe ogniki”, 102 GZ „Świetliki” oraz
57 GZ „Dzielne wilczęta” oraz gospodarze czyli
nasze niezawodne zuchy z „Wesołej kompanii”.
Wszystkim przybyłym dziękujemy za ogromne
zaangażowanie i wszelką pomoc. Fantastycznej
zabawy nie było końca.

W sobotę 5 marca 8 Piechowicka Gromada Zuchowa jak co roku udała się
na Wyprawę Polarną Zuchów do Sosnówki by pomóc w wiosce smerfów odnaleźć radość wszystkim małym niebieskim istotkom, które utraciły swoje uśmiechy przez kawałki lodu które utkwiły w ich serduszkach. Na ratunek przybyło
ponad 800 zuchów z Dolnego Śląska, nie mogłoby zabraknąć piechowickich
zuchów.
Na szczęście dzięki zaangażowaniu wszystkich dzieci udało się nam przywrócić radość w smerfnej wiosce.
Magda Miliszkiewicz

Informator Piechowicki
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
zdjęcia w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
W wydaniu wykorzystano elementy graﬁczne autorstwa
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Co u „Średniaków”?

PRZEDSZKOLE nr 1

LUTY U „MĄDRYCH SÓW”
Ze względu na przypadającą tematykę
w lutym – ZNAMY TE BAŚNIE – Starszaki po raz kolejny wybrały się
z wizytą do biblioteki. Pani bibliotekarka w skrócie przypomniała dzieciom
o funkcjonowaniu biblioteki, utrwaliła
wiedzę na temat szanowania książek
i wspomniała o roli książki w naszym
życiu jako kopalni wiedzy. Starszaki
pochwaliły się, że naszą grupową tradycją stało się codzienne czytanie bajek
i opowiadań, jak również ocenianie
postępowania ich bohaterów i tworzenie
własnych opowieści. Dla odmiany tym
razem wypożyczyliśmy albumy przyrodnicze. Obejrzeliśmy również
w POK-u aktualną wystawę fotograﬁczną pt. „Cztery pory roku”. Dzieci miały
możliwość zobaczenia z bliska zdjęcia
cietrzewia i sówki. W drodze powrotnej
zaszliśmy do saloniku z prasą. Wiemy
już, jaka różnica jest między biblioteką,
a tzw. kioskiem ruchu. Zadowoleni
i pełni wrażeń wróciliśmy do przedszkola.

Nauczyciel wychowawca
Violetta Chodkowska

16.02.2016 r. zagościli
w naszym przedszkolu muzycy z Jeleniogórskiej Filharmonii z prezentacją pt.
„Zabawy smoka Obiboka”.
Przy akompaniamencie instrumentów dzieci zostały
wprowadzone w świat baśni
o smoku, który wcale nie był
groźny, a wręcz przeciwnie
– kochał muzykę i taniec.
Dzieci nauczyły się kroków
jednego tańca i zagrały na
instrumentach perkusyjnych.
Spotkania z muzyką poważną są zawsze radosne i pełne wrażeń rozwijających dziecięcą wyobraźnię i muzyczną wrażliwość.
Dzieci uczestniczyły w spektaklu teatralnym pt. „Co dwie głowy to nie jedna”, który od początku do końca fascynował najmłodszych treścią i formą przekazu. Dzieci
były skupione i żywo zainteresowane tak
grą aktorów jak i elementami iluzjonistycznymi. Interesujący podkład muzyczny
i możliwość osobistego uczestnictwa dzieci w ostatnich scenach przedstawienia, był
dla nich niezwykłym przeżyciem i świetną
formą zabawy w bezpośrednim kontakcie
z aktorem na scenie. Średniaki dowie-

PRZEDSZKOLE nr 2

Dzieciństwo bez próchnicy – cdn.
W naszym przedszkolu kontynuowany jest projekt ,,Dzieciństwo
bez próchnicy - edukacja, promocja
i proﬁlaktyka w kierunku zdrowia
jamy ustnej skierowana do małych
dzieci, ich rodziców, opiekunów
i wychowawców”, współﬁnansowany w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami
członkowskimi Unii Europejskiej.
W każdej z grup zorganizowano
ciekawe zajęcia, spotkania ze stomatologiem panią Małgorzatą Pietryniecz i panią Urszulą Łużniak.
W gabinetach stomatologicznych
dzieci dowiedziały się, jak ważny
wpływ na stan uzębienia mają pokarmy które jedzą,
a szczególnie słodycze. Przedszkolaki obiecały, że
gabinet stomatologiczny będą odwiedzały systematycznie, a nie tylko
wtedy gdy boli ząb.
Przedszkolaki brały również udział
w konkursie plastycznym ,,Zdrowe
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Ząbki”. W piątek 4 marca spotkaliśmy się wspólnie aby zaprezentować
wiersze i piosenki o tematyce proﬁlaktyki zdrowia jamy ustnej. Każda
z grup została nagrodzona przez panią dyrektor Bożenę Woś medalem,
a także prezentem. Wielką atrakcją
i niespodzianką dla dzieci był występ pana Kazimierza Wrony, który
prezentował prawidłowy instruktaż
mycia zębów, a także nauczył nas
piosenki w języku angielskim ,,Peter
,Peter wash your teeth”. Dziękujemy Paniom Małgorzacie Pietryniecz
i Urszuli Łużniak za bardzo miłe i pouczające spotkanie.
S. Januszkiewicz, D. Jarosz

działy się, że w głowie tworzą się myśli,
pragnienia i pomysły oraz to, że dwie głowy są wstanie rozwiązać każdy problem,
z którym jedna głowa mogłaby sobie nie
poradzić.
Na koniec miesiąca 26.02.2016 r. dzieci
wzięły udział w zajęciach multimedialnych
pt. „Mamo, tato, nie pal!”, których celem
było poproszenie rodziców, aby rzucili palenie i uświadomienie dzieciom, iż sięgnięcie po używki prowadzi do uzależnienia
i wielu chorób, które nie są uleczalne.
Dzieci z wielkim przejęciem oglądały kolejne slajdy, mówiące o zgubnym wpływie
tytoniowego zła.
Nauczyciel wychowawca
mgr Wioletta Uram

Co dwie głowy to nie jedna
Spektakl
powstał w Lokalnej Grupie
Działania Partnerstwo Ducha
Gór w ramach
konkursu im.
Jana Dormana.
Konkurs im.
Jana Dormana na produkcję spektaklu
prezentowanego w szkołach
i przedszkolach wynika z potrzeby podniesienia jakości
artystycznej
przedstawień
pokazywanych w placówkach oświatowych. Patronem
konkursu jest Jan Dorman
– wybitny twórca polskiego teatru, reżyser i pedagog,
wieloletni dyrektor Teatru
Dzieci Zagłębia w Będzinie.
Konkurs organizowany jest
przez Instytut Teatralny im.
Zbigniewa Raszewskiego ze
środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
W Przedszkolu nr 2 odbyły
spektakle wraz z warsztatami
w trzech grupach przedszkolnych. Dzieci poznały różne

znaczenia słowa „głowa”.
Co w niej jest? Kto jest głową państwa, a kto może być
oczkiem w głowie? Co zrobić, gdy mamę boli głowa?
Na te pytania dzieci mogły
znaleźć odpowiedź. Poruszane były szare komórki tak,
aby nikt nie miał wątpliwości, że je ma.
Dużą atrakcją dla dzieci
była możliwość współtworzenia przedstawienia.
Inspiracje twórczością Jana
Dormana, są widocznym
nurtem we wszystkich działaniach tworzących projekt.
Spektakl to kompilacja etiud,
kuglarstwa i magii. Świat dorosłych nieustanie przenika
się ze światem dziecka.
S. Januszkiewicz
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9. edycja Futsal Cup za nami

Damian Górgul odbiera nagrodę
dla króla strzelców.

Pamiątkowe zdjęcie uczestników
na zakończenie turnieju.

Drużyna Geo-Line zwyciężyła w tegorocznej edycji turnieju piłki nożnej halowej Futsal
Cup i otrzymała Puchar Burmistrza Piechowic. Zawody odbyły się w sobotę 12 marca
w Piechowicach.
W tym roku w turnieju wystartowało pięć
drużyn, grano systemem każdy z każdym.
Geo-Line wygrało 3 z 4 spotkań i zdobyło 9
punktów. O dwa oczka mniej miały piechowickie zespoły: Team Piechowice i Cosmos
Piechowice. Zajęły one odpowiednio drugie i trzecie miejsce. Na czwartym miejscu
zawody ukończył Street Squad a na piątym
– FC Pekinos Sao Paulo.

Jak co roku, wręczono też nagrody indywidualne. Otrzymali je: Damian Górgul
– król strzelców, Mateusz Marceniuk – najlepszy bramkarz turnieju (obaj Cosmos Piechowice), Krzysztof Kołodziej – najlepszy
zawodnik (Street Squad).
Nagrody wręczyli: Michał Góral, instruktor Hali Sportowej w Piechowicach oraz
Jarosław Bumażnik, kierownik Referatu
Spraw Społecznych i Pozyskiwania Środków Urzędu Miasta w Piechowicach.
Organizatorem turnieju była Hala Sportowa w Piechowicach oraz Urząd Miasta
Piechowice.
R.Z.

Piechowice Team.

Sukcesy w biegach narciarskich
Bardzo udane występy zanotowali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach,
reprezentując szkołę i klub UKS Krokus podczas Mistrzostw Dolnego Śląska w narciarstwie
biegowym (Jakuszyce, 1-2.03.2016 r.) oraz
Ogólnopolskich Igrzyskach i Gimnazjadzie
Młodzieży w Biegach Narciarskich w Białce
Tatrzańskiej (4-7.03.2016r.).
Podczas Mistrzostw Dolnego Śląska wśród
najlepszych zawodników naszego województwa znaleźli się:
Chłopcy w kategorii klas IV i młodszych
(2005 i młodsi ): Michał Szatkowski – I miejsce, MISTRZ DOLNEGO ŚLĄSKA!, Dominik Jarosz – IV miejsce. Chłopcy w kategorii
klas V-VI ( 2003-2004): Szymon JEDZINIAK
– 4. miejsce, Wylegała Daniel – 9. miejsce.
Dziewczęta w kategorii klas V-VI (2003-2004):
Kinga MARECZEK – BRĄZOWY MEDAL,
Barbara Skrobiszewska – 5. miejsce.
Drugi dzień Mistrzostw Dolnego Śląska
przyniósł kolejne bardzo dobre rezultaty. Podczas biegów sztafetowych chłopcy wywalczyli
tytuł WICEMISTRZÓW DOLNEGO ŚLĄSKA!!! Druga sztafeta chłopców zajęła wysokie
6. miejsce (w jej składzie uczniowie 4 i 2 klas).
Do tak wspaniałego sukcesu przyczynili się:
Michał Szatkowski – IV klasa – 2005 r., Igor
Korman – V klasa – 2004 r., Daniel Wylegała –
V klasa – 2004 r., Szymon Jedziniak – VI klasa
– 2004 r. Druga sztafeta chłopców: Dominik Jarosz – IV klasa – 2005r., Bartosz Kojro – II kla-

sa – 2007r., Jakub Jedziniak – III klasa – 2007r.,
Łukasz Wylegała – II klasa – 2007r.
Dziewczęta również wywalczyły tytuł WICEMISTRZYŃ DOLNEGO ŚLĄSKA!!! Do tak
wspaniałego sukcesu przyczyniły się: Barbara
Skrobiszewska – VI klasa – 2003 r., Wiktoria
Szymków – V klasa – 2004 r., Iza Razmus – V klasa – 2004 r., Kinga Mareczek– VI klasa – 2003 r.
W punktacji zespołowej na, którą składała się
suma punktów z dwóch dni rywalizacji, chłopcy
i dziewczęta zostali WICEMISTRZAMI DOLNEGO ŚLĄSKA!!!!!
Ogólnopolskie Igrzyska i Gimnazjada Młodzieży w Biegach Narciarskich w Białce Tatrzańskiej (4-7.03.2016r.) były dla zawodników
SP1 w Piechowicach (członków UKS „Krokus”) potwierdzeniem dobrej formy. Podczas
trzech dni startów uczniowie zdobyli 2 indywidualne medale (złoto, srebro).
Pierwszego dnia zawodów ścigaliśmy się stylem klasycznym – roczniki 2003 i 2004 na dystansie 2 km, a urodzeni w 2005 r. i młodsi – 1 km.
Szymon Jedziniak (2004r.) zajął 2. miejsce
i został WICEMISTRZEM POLSKI!!! Michał
Szatkowski (2005r.) zajął 4. miejsce (zabrakło
sekundy do medalu).
Niedziela 6 marca upłynęła pod znakiem ścigania się stylem dowolnym. I ten dzień dla Krokusów z SP1 był bardzo radosny, a medalista
sprzed dnia – Szymon Jedziniak – znowu spisał
się na medal. Zajął 1 miejsce w pięknym stylu,
z 41-sekundową przewagą nad kolejnym rywa-

lem i został MISTRZEM POLSKI!!!!!! Michał
Szatkowski ponownie zajął 4. miejsce (tym razem do medalu zabrakło 0,3 sek.).
W poniedziałkowych biegach sztafetowych
MIX (4x1km CL,CL,F,F) nasza drużyna chłopców w składzie: Michał Szatkowski, Daniel
Wylegała, Igor Korman i Szymon Jedziniak
dobiegła do mety na 8. miejscu po pechowym
zgubieniu kija przez jednego zawodnika. Lepiej
wypadły dziewczyny: Barbara Skrobiszewska,
Wiktoria Szymków, Iza Razmus i Kinga Mareczek – skończyły na 6. miejscu.
Takie starty naszych zawodników pozwoliły
SP1 z Piechowic zająć 7. miejsce w klasyﬁkacji
generalnej szkół podstawowych z całej Polski!
(wystartowało 46 szkół, które zakwaliﬁkowały
się do udziału w zawodach). Nasi zawodnicy
przyczynili się do bardzo wysokiego 2. miejsca
Województwa Dolnośląskiego w klasyﬁkacji
Szkół Podstawowych.
Wszystkim serdecznie gratulujemy, jesteśmy
pełni apetytu na jeszcze większe sukcesy!
Najgorętsze podziękowania składamy Panu
Burmistrzowi Miasta Piechowice za sﬁnansowanie pobytu, Pani Dyrektor SP1 w Piechowicach
za oddelegowanie dzieci i nauczyciela na zawody,
Zarządowi UKS Krokus za tak dobre przygotowanie dzieci, oﬁarowany czas, a także użyczenie
i przygotowanie sprzętu narciarskiego na zawody!
Ze sportowym pozdrowieniem
Ewelina Jedziniak
nauczyciel w-f SP1 Piechowice
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Miłe wspomnienia
Taka myśl przewodnia towarzyszyła
gościom podczas piechowickiego Święta
Kobiet.
Świętowanie rozpoczęło się od wspomnień najbardziej romantycznej sceny
z ﬁlmu „Noce i dnie”, podczas której do
rąk ﬁlmowej Barbary traﬁa prześliczny bukiet nenufarów.
Równie piękne kwiaty traﬁły 8 marca do
rąk każdej z pań od Burmistrza Miasta Piechowice p. Witolda Rudolfa. Wprawdzie
nie było to 120 bukietów lecz 120 sztuk
tulipanów, ale wyeksponowane w bukietach swoją urodą dorównywały ﬁlmowym
nenufarom. Podarunki, życzenia i niespodzianki były na pewno mocną stroną piechowickiego, damskiego świętowania.
Postarali się o to Piechowicki Ośrodek
Kultury, PZERiI koło nr 9 z Piechowic
oraz liczni sponsorzy i fundatorzy upominków. Tych ostatnich godnie i licznie reprezentowała wczoraj męska część Rady Miasta Piechowice. Panowie nie tylko zakupili
kilkanaście słodkich upominków i składali
gorące życzenia, lecz także przez cały czas
imprezy służyli pomocą organizatorom
tej uroczystości. Niezwykle pomocni byli
także Mateusz, Piotrek i Marcin, młodzi
mężczyźni z harcerskiej drużyny „Po-

Terminarz Lechii Piechowice
Zgodnie z obietnicą daną w poprzednim numerze, podajemy terminarz spotkań Lechii Piechowice w rundzie wiosennej grupy I klasy A. Mecze u siebie
Lechia nominalnie rozgrywa o godz. 11.
Godziny mogą się jednak zmienić.
• 15. kolejka, 20 III: Orzeł Mysłakowice
– Lechia Piechowice
• 16. kolejka, 3 IV: Lechia Piechowice
– KS Łomnica
• 17. kolejka, 10 IV: Czarni Przedwojów
– Lechia Piechowice
• 18. kolejka, 17 IV – pauza
• 19. kolejka, 24 IV: Pogoń Świerzawa –
Lechia Piechowice
• 20. kolejka, 1 V: Orzeł Lubawka – Lechia Piechowice
• 21. kolejka, 8 V: Orzeł Wojcieszów –
Lechia Piechowice
• 22. kolejka, 15 V: Lechia Piechowice
– Piast Bolków
• 23. kolejka, 22 V: Olimpia II Kowary
– Lechia Piechowice
• 24. kolejka, 29 V: Lechia Piechowice
– Chojnik Jelenia Góra
• 25. kolejka, 5 VI: Lechia Piechowice
– Woskar Szklarska Poręba
• 26. kolejka, 12 VI: Pogoń Wleń – Lechia Piechowice

grom” obsługujący nieustannie
serwis napojów
gorących. Miłych wspomnień
dostarczył także
paniom doskonały zespół „4
Seasons”. Proponując covery
znanych i lubianych utworów
z tamtych lat
m.in. Anny Jantar, Edyty Gepert czy Andrzeja Rosiewicza
muzycy rozśpiewali całą salę. Kobiece spotkania 8 marca w Piechowickim Ośrodku
Kultury to już tradycja, która zawsze pozostawia po sobie miłe wspomnienia. Mamy
nadzieję, że i w roku bieżącym panie będą
mile wspominały to wspólne świętowanie,
a w szczególności ta z pań, która wylosowała tygodniowe wczasy nad Bałtykiem.
Fundatorem tego cennego upominku był
p. Henryk Janowski, wiceprezes piechowickiego Klubu Seniora.
POK

Dyrektor i pracownicy Piechowickiego
Ośrodka Kultury serdecznie dziękują za
pomoc i wsparcie w organizacji Miejskiego Dnia Kobiet następującym osobom
i przedsiębiorstwom:
p. Krystynie Filuś, p. Rafałowi
Mazurowi, PZERiI koło nr9 Piechowice, panom z Rady Miasta Piechowice,
chłopakom z drużyny „Pogrom”, Hucie
JULIA, PPH „Kraina ciast”, ﬁrmie
WEPA S.A. Piechowice, barom „ODNOVA” i „U Jolki”, Wieży Książęcej
w Siedlęcinie oraz Burmistrzowi Piechowic p. Witoldowi Rudolfowi.

Galeria „ CZTERY PORY ROKU”
Piechowickiego Ośrodka Kultury
serdecznie zaprasza na wystawę rękodzieła

Renaty Derkowskiej pt. „Nitką czarowane”
Wystawa czynna
od 19 marca do 22 kwietnia 2016r
w godzinach 10:00-17:00
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KALENDARZ IMPREZ MIEJSKICH 2016r.
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