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Na nadchodzące święta Wielkanocne
niech Zmar��ychwstanie Pańskie, które niesie

odrodzenie duchowe, przy�iesie wiarę i miłość. Da siłę
do pokony�ania t��dności i nadzieję na dobrą przyszłość.

Przewodniczący Rady Miasta
Paweł Zackiewicz
wraz z Radny�i

Bur�ist�z Piechowic
Witold Rudolf

wraz z pracownikami Urzędu

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY   ISSN 1731 - 5220  
          

nr 3/18  MARZEC  2018r.



3/18  MARZEC  2018INFORMATOR  PIECHOWICKI INFORMATOR  PIECHOWICKI 3/18  MARZEC 20183/18  MARZEC  2018INFORMATOR  PIECHOWICKI INFORMATOR  PIECHOWICKI 3/18  MARZEC 20182

Międzynarodowe Święto Kobiet 
to taki czas, kiedy można trochę 

zwolnić. Można odpuścić sobie niektóre 
codzienne obowiązki, a załatwianie wszel-
kich spraw i rozwiązywanie problemów 
przesunąć na dzień następny.

– Ten dzień to dobry pretekst, aby zna-
leźć czas  na miłe spotkanie towarzyskie, 
wyśmienitą kawę i pogaduszki z przyja-
ciółką, wyjście na koncert lub do kina – 
mówiła prowadząca piechowicki Dzień 
Kobiet Anna Kalisz, dyrektor Piechowic-
kiego Ośrodka Kultury. Taką koncepcję na 
spędzenie 8 marca poparło swoją obecno-
ścią kilkadziesiąt pań, które znalazły czas 
na koncert i wspólne spotkanie. Warto było 
nieco zwolnić i wygospodarować wolne 
popołudnie, aby wziąć udział w koncer-
cie grupy AMA – TRIO. Ania Kosa, Mar-
cin Sweklej i Andrzej Kolasiński to trójka 
wspaniałych, uzdolnionych ludzi, którzy 
zachwycili piechowicką, kobiecą publicz-
ność. Koncert zdominowała spontaniczna, 
przyjazna atmosfera oraz doskonale wyko-
nane, znane i lubiane utwory.

Nie zabrakło też miłych akcentów
w postaci życzeń, kwiatów, upominków
i słodkości. Panowie zdecydowanie sta-
nęli na wysokości zadania włączając się
w organizację tej wyjątkowej uroczystości. 

Niech dzień 8 marca, każdego roku będzie 
dla kobiet czasem relaksu, dobrej muzyki 
i przyjemności. Tymi słowami żegnały się 

z nami uśmiechnięte i zadowolone z tego 
popołudnia kobiety. 

POK

Międzynarodowe Święto Kobiet 
to taki czas, kiedy można trochę 

zwolnić. Można odpuścić sobie niektóre 

Zwolnić tempo 8 marca

Dyrektor i pracownicy Piechowickiego Ośrodka Kultury składają serdeczne podziękowania  
za pomoc i wsparcie w organizacji Dnia Kobiet dla: Zarządu i członków PZERiI/ Koło nr 9
w P-cach, p. Witolda Rudolfa Burmistrza Piechowic, Panów z Rady Miasta Piechowice, Zespo-
łu „Szklarki”, fi rmy „Jelenia Plast” oraz Mateusza Kozika i Piotra Tamioły.

Podziękowania także dla radnych, którzy sponsorowali fanty loteryjne na dzień kobiet
tj. Józefa Nadolnego, Leona Smolczyńskiego, Bogdana Widaka, Marcina Ramskiego, Dariusza 
Uzorko, Zdzisława Jędrzejka, Tomasza Bolka, Pawła Zackiewicza i Grzegorza Rybarczyka.

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego
będą czasem nadziei

i niech przyniosą Państwu wiele szczęścia i radości,
tak byście zawsze z ufnością

spoglądali w przyszłość
życzą

Radni Rady Powiatu Jeleniogórskiego
Wiesława Bąk,

Grzegorz Rybarczyk,
Rafał Mazur

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego
będą czasem nadziei

i niech przyniosą Państwu wiele szczęścia i radości,
tak byście zawsze z ufnością

spoglądali w przyszłość
życzą

Radni Rady Powiatu Jeleniogórskiego
Wiesława Bąk,

Grzegorz Rybarczyk,
Rafał Mazur

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy
wszystkim mieszkańcom Piechowic

oraz ich bliskim i gościom
składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia

i wszelkiej pomyślności.
Życzymy, aby nadchodzące dni

upłynęły Państwu w pełnej miłości i nadziei
rodzinnej atmosferze.

Niech świąteczny nastrój zapanuje
we wszystkich domach i skłania nas do zadu-

my nad odradzającym się życiem.

Prezes oraz pracownicy
Zarządu Nieruchomości

“Wspólny Dom” Sp. z o.o
w Piechowicach

Zarządu Nieruchomości
“Wspólny Dom” Sp. z o.o
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Kolejne podejście do sieci szkół

Ankietą objęta była szeroka grupa zainte-
resowanych. To przede wszystkim rodzice 
dzieci, które uczęszczają do szkoły podsta-
wowej, rodzice sześciolatków z obu miej-
skich przedszkoli, a także rodzice uczniów 
obecnych klas drugich gimnazjum. Łącznie 
było to ponad 400 osób. Ankiety były sfor-
mułowane tak, że rodzice mieli do wyboru 
dwie opcje. Pierwsza to utworzenie dwóch 
autonomicznych szkół podstawowych (czyli 
niejako powrót do sytuacji sprzed reformy), 
ze wstępnym podziałem rejonów. Drugą 
opcją było pozostawienie jednej szkoły pod-
stawowej, działającej w dwóch budynkach.

W ankiecie rodzic musiał opowiedzieć się 

słownie, którą opcję wybiera. Zrezygnowano
z zakreślania odpowiedniej opcji, co jest znacz-
nie prostsze, ale może być powodem pomyłek 
i podstawą do kwestionowania wyników.

Frekwencja była bardzo wysoka, ankiety 
wypełniło 86 procent rodziców (358 osób). 
Zdecydowana większość – 70 procent, opo-
wiedziała się za wariantem, który wcześniej 

poparła Rada Miasta, czyli utworzeniem 
jednej szkoły w dwóch budynkach (250 
głosów). 30 procent ankietowanych zdecy-
dowało się na wariant dwóch autonomicz-
nych szkół podstawowych (108 głosów). 
Dokładniejsze dane prezentujemy w tabeli, 
zamieszczonej przy tym artykule.

Władze miasta przekazały kuratorowi do 
zaopiniowania projekt uchwały o utworze-
niu jednej szkoły w dwóch budynkach.

Burmistrz Piechowic Witold Rudolf przy-
znał, że jest bardzo zadowolony z wyników 
ankiet. – Dziękuję rodzicom przede wszyst-
kim za to, że była bardzo duża frekwencja 
– powiedział. – Ankiety były imienne. Ro-

dzice mieli świadomość, że 
głosowanie było jawne.

Liczy, że kurator przy-
chyli się do głosów rodzi-
ców. – My z kolei musimy 
wziąć pod uwagę także 
głos 30 procent rodziców, 
którzy opowiedzieli się za 
wariantem dwóch szkół – 
mówi burmistrz. – Często 
podnoszonym przez nich 
argumentem było to, że na-
leży poprawić organizację 
dowozu dzieci do szkół. 
Będzie to dla mnie jak i dla 
rady miejskiej wyzwaniem, 
które musimy podjąć. Wie-

rzę, że dopracujemy się dobrego pomysłu za-
gospodarowania obiektów obu budynków. 

W proponowanym wariancie docelowo do 
budynku gimnazjum miałyby trafi ć dzieci
z klas młodszych (I – III), a w budynku 
obecnej szkoły podstawowej pozostałyby 
dzieci z klas IV – VIII.

Zwolennicy tego rozwiązania podkreśla-

ją, że obiekt po gimnazjum jest dużo lepiej 
przystosowany do przyjęcia dzieci młod-
szych. – Jest bardziej przestronny, są szersze 
korytarze, jest dostosowany do potrzeb osób 
niepełnosprawnych – mówi burmistrz. – 
Brakuje jeszcze placu zabaw oraz świetlicy. 
Świetlica nie jest dużym problemem, bo to 
kwestia wyposażenia pomieszczeń, a budo-
wa placu jest zaplanowana bez względu na 
to, jaka zostanie podjęta uchwała o organi-
zacji szkół w naszym mieście.

Rada miejska już raz przegłosowała wa-
riant zakładający pozostawienie jednej 
szkoły w dwóch budynkach, ale kurator ne-
gatywnie zaopiniował ten pomysł i wojewo-
da unieważnił tę uchwałę. Podczas grudnio-
wego spotkania z mieszkańcami Piechowic 
kurator podkreślił, że weźmie pod uwagę 
zdanie rodziców. Szeroko pisaliśmy o tym 
na łamach „Informatora Piechowickiego”. 
Władze miasta liczą, że kurator podtrzyma 
swoje stanowisko.

R. Z.

Z ostatniej chwili
Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Ko-

walczyk wydał negatywną opinię w sprawie 
projektu uchwały o utworzeniu jednej szko-
ły podstawowej w dwóch budynkach. 

Informacja zapadła tuż przed oddaniem 
tego wydania Informatora do druku. Szerzej 
o tym w następnym numerze.
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Wraca temat zmian w systemie oświaty w Piechowicach. Władze 
miasta przekazały Dolnośląskiemu Kuratorowi Oświaty we Wrocławiu 
wyniki ankiety, przeprowadzonej wśród rodziców.

Ruszają pierwsze dofi nansowania  do-
tyczące „wymiany kotłów stałopalnych 
starej generacji na przyjazne środowisku 
źródła ciepła na terenie Gminy Miejskiej 
Piechowice”.

Informujemy, że w ramach programu 
priorytetowego pn.: „Ograniczenie ni-
skiej emisji na obszarze województwa 
dolnośląskiego” w Piechowicach zosta-
ło zlikwidowanych już 20 kotłów stało-
palnych w lokalach mieszkalnych i 10
w domach jednorodzinnych. Łącznie uru-
chomiono 25 instalacji opartych na przy-

jaznym źródle produkcji ciepła: 21 kotłów 
gazowych, 3 kotły biomasowe 5 klasy,
1 kocioł na paliwo stałe 5 klasy. Dofi nan-
sowanie ze środków Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu 
otrzymali właściciele niżej wymienionych 
nieruchomości: ul. Kryształowa 61/2; 
ul. Kryształowa 102/3; ul. Nadrzeczna 
2/3; ul. Kryształowa 57/1; ul. Leśna 5;  
ul. Kryształowa 23/4; ul. Baczyńskiego 
4; ul. Tysiąclecia 18A; ul. Kolonijna 24; 
ul. Kryształowa 70/1; ul. Nadrzeczna 28; 
ul. B. Prusa 38; ul. Tysiąclecia 12/6; ul. 

Szkolna 8/4; ul. Konopnickiej 6; ul. Ty-
siąclecia 43; ul. Kryształowa 74/4; ul. 
Szkolna 17/38; ul. Leśna 3/3; ul. Kolejo-
wa 15/5; ul. Kryształowa 98/5; ul. 1 Maja 
8/1; ul. Słowackiego 13; ul. Rycerska 
11; ul. Bolesława Chrobrego 5. Wartość 
wykonanych prac opiewa na kwotę 365 
tysięcy złotych, z czego dotacja stanowi 
182 tysiące złotych.

R. Burchacki

Walczymy ze smogiem

Decyzja o dalszych losach budynku
po gimnazjum zapadnie wkrótce.
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Rad� u��w���ł�...

Pełne teksty uchwał publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Rada Miasta - Uchwały.

Drodzy Mieszkańcy Piechowic, Osiedli-Piastów, Pakoszów, Górzyniec, Michałowice

Burmistrz Miasta Piechowice Witold Rudolf, Przewodniczący Rady Miejskiej Piechowic Paweł Zackiewicz , Radny Rady Powia-
tu Jeleniogórskiego Grzegorz Rybarczyk, Radni Piechowic i Przewodniczący Rad Osiedlowych zapraszają mieszkańców Piechowic
do udziału w  akcji „Czyste Miasto, Czyste Otoczenie”.  

W okresie od 1.04.2018r do 31.05.2018 r. mieszkańcy oraz instytucje mogą zgłaszać telefonicznie lub mailowo kandydatów wska-
zując ich lokalizację oraz nieruchomość (posesję), która mogłaby być nagrodzona w konkursie na najpiękniejsze otoczenie w „Naszej 
Małej Ojczyźnie”. Zgłoszenia należy kierować na adres : Grzegorz Rybarczyk – Radny Powiatu Jeleniogórskiego tel. 604 598 145 mail: 
grzegorz.sm@interia.pl lub adres Rady Miasta Piechowice: rada.miasta@piechowice.pl.

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń 31.05.2018r. powołana grupa jurorów  przeprowadzi przegląd zgłoszonych posesji,
a po zakończeniu wszystkich przeglądów zostaną wyłonieni laureaci konkursu, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.

W imieniu organizatorów

Uwaga KONKURS!!!

Przewodniczący
Rady Miasta Piechowice

Paweł Zackiewicz
Radny Rady Powiatu Jeleniogórskiego

Grzegorz Rybarczyk
Burmistrz Miasta Piechowice

Witold Rudolf

Rada Miasta Piechowice na XLVIII sesji, która odbyła się 27 lutego 
2018 podjęła uchwały w sprawie:

– Uchwała nr 292/XLVIII/2018 Rady Miasta Piechowice z dnia
27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany nazwy części ulicy „Kolonij-
nej” położonej na terenie miasta Piechowice (Zaciszna) – przyjęta 15 
głosami „za”,

– Uchwała nr 293/XLVIII/2018 Rady Miasta Piechowice z dnia
27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany nazwy części ulicy „Kolonij-
nej” położonej na terenie miasta Piechowice (Karkonoska) – przyjęta 
15 głosami „za”,

– Uchwała nr 294/XLVIII/2018 Rady Miasta Piechowice z dnia
27 lutego 2018 roku w sprawie określenia wysokości opłat w przed-
szkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Piechowice za korzysta-
nie z ich świadczeń w zakresie przekraczającym podstawę programową 
– przyjęta 15 głosami „za”,

– Uchwała nr 295/XLVIII/2018 Rady Miasta Piechowice z dnia
27 lutego 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej Ochotniczej 
Straży Pożarnej Piechowice – przyjęta 14 głosami „za”, przy 1 głosie 
„przeciw”, 0 głosów „wstrzymujących się”,

– Uchwała nr 296/XLVIII/2018 Rady Miasta Piechowice z dnia 
27 lutego 2018 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia od-
płatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 
udzielających schronienia osobom tego pozbawionym, w tym osobom 
bezdomnym – przyjęta 13 głosami „za” (w głosowaniu brało udział 13 
radnych),

– Uchwała nr 297/XLVIII/2018 Rady Miasta Piechowice z dnia 
27 lutego 2018 roku w sprawie zmiany uchwały nr 273/XLV/2017
z 28.12.2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych 
oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, 
których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Piechowi-
ce – przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” (w głosowaniu brało udział 
13 radnych);

– Uchwała nr 298/XLVIII/2018 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 
lutego 2018 roku w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piecho-
wice na rok 2018 – przyjęta jednogłośnie 13 głosami „za” (w głosowa-
niu brało udział 13 radnych);

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach informu-
je, że od dnia 1 stycznia 2018 r. Karta Dużej Rodziny dostępna 
jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej 
(tj. na urządzeniach mobilnych). Karta Dużej Rodziny w formie 
elektronicznej jest bardzo atrakcyjnym narzędziem w znacznym 
stopniu ułatwiającym rodzinom wielodzietnym korzystanie z przy-
sługujących im zniżek. 

Jakie funkcje ma aplikacja mKDR?
Aplikacja na smartfony posiada kilka funkcji:
• rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzie-

ci oraz małżonka; 
• aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kate-

gorii, lokalizacji, frazy; 
• funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzie-

lających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji; 
• użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulu-

bionych” (funkcjonalność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.); 
• aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom 

rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych 
partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem 
ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż. (funkcjonal-
ność zostanie dodana w II kwartale 2018 r.); 

aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp - po-
dając kod pin.

 
Jak uzyskać mKDR?
1. Korzystać z mobilnej Karty Dużej Rodziny możesz po złożeniu 

wniosku on-line na https://empatia.mpips.gov.pl/ lub można złożyć 
go w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach.. 

2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku na adres e-mail, który 
wskazałeś dostaniesz numer swojej karty. Na Twój telefon przyj-
dzie SMS w którym podane zostanie jednorazowe hasło do zalo-
gowania się w aplikacji. 

3. Kolejnym krokiem jest pobranie bezpłatnej aplikacji mobilnej 
z Google Play lub Apple Store na swój telefon. 

4. Aplikacja poprowadzi Cię automatycznie do uruchomienia 
mKDR na twoim smartfonie. 

Gmina nie pobiera opłaty przy składaniu wniosku o elektro-
niczną Kartę jeśli wniosek o Kartę tradycyjną został złożony do 
31.12.2017 r. a o Kartę elektroniczną do 31.12.2019 r.

Karta Dużej Rodziny
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Starsi mieszkańcy Piechowic pamię-
tają lata 70-te i 80-te w których to 

stadion miejski odgrywał kluczową rolę
w życiu mieszkańców naszego miasta. Sta-

dion wybudowany w latach 70-tych nale-
żał wtedy do jednych z nowocześniejszych 
tego typu obiektów w regionie. Zaplecze 
hotelowo - socjalne na około 70 miejsc 
wraz z czterema boiskami piłkarskimi po-
zwalały na wynajem infrastruktury spor-
towej klubom przebywającym na obozach 
sportowych w pobliskich miejscowościach. 
Kluby nawet pierwszoligowe bardzo ceniły 
sobie warunki treningowe jakie miały tutaj 
zagwarantowane a także dostępność ko-
munikacyjną do obiektu. W latach siedem-
dziesiątych Piechowice odwiedziła nawet 
piłkarska kadra Polski, która przebywała 
na zgrupowaniu w Szklarskiej Porębie.

Obiekt przy ul. Jeleniogórskiej 3 po-
mimo swojej świetnej lokalizacji nie jest
w pełni wykorzystany i dofi nansowany. Tu-
ryści czy też kluby sportowe, które bardzo 
często przemieszczają się drogą krajową
z pewnym ironicznym uśmiechem oglą-
dają główną trybunę piłkarską z niezbyt 
wizerunkowym napisem „KUB SPORTO-
WY”.

Mamy nadzieję, że to się zmieni.
W roku 2017 gmina sporządziła projekt 

budowlany modernizacji boiska sportowe-
go. Cały projekt uwzględnia kompleksowe 

rozwiązania ar-
chitektonicz-
ne tego tere-
nu. Głównymi 
e l e m e n t a m i 
projektu jest 
pełnowymia-
rowe boisko 
ze sztuczną 
nawierzchnią, 
bieżnia trenin-
gowa, nowe 
zaplecze sa-
nitarno-szat-
niowe oraz 
o ś w i e t l e n i e 
obiektu. Ele-
mentami uzu-
pełniającymi 

projektu jest modernizacja sieci wodocią-
gowej, budowa sieci sanitarnej, układu 
komunikacyjnego, parkingów oraz ogro-

dzenia. Aby uzyskać jak najwięcej miej-
sca, zaplecze szatnio-sanitarne w ciekawy 
sposób wkomponowano pomiędzy dwa 
istniejące boiska, w miejscu istniejącej 
zadaszonej trybuny, wykorzystując uskok 
terenu. Na stropie budynku przewidziano 
montaż trybun.

Kosztorys, który obejmuje wszystkie 
elementy zagospodarowania tego terenu 
nie jest mały – około 7,7 mln zł. Wstępnie 
podzielono więc realizację zadania na trzy 
lata z myślą aby móc uzyskać w przekroju 
tego okresu dodatkowe środki zewnętrzne 
na jego realizację.

Ważną rzeczą jest także to, że jest to jed-
na z nielicznych inwestycji, która w przy-
padku jej realizacji może być, ze względu 
na lokalizację, nie tylko ogromną promo-
cją dla gminy (zwiększającą ilość turystów
i sportowców) ale także może przynosić re-
alne dochody z tytułu wynajmu obiektu dla 
klubów i stowarzyszeń sportowych. 

W chwili obecnej gmina opracowuje 
wniosek o dofi nansowanie zadania dla części 
z całego zakresu inwestycji obejmującą 
budowę boiska ze sztuczną trawą, zaplecza 
sanitarnego, oświetlenia oraz sieci wodo-
ciągowej i sanitarnej. Wniosek zostanie 
złożony do Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki w ramach ogłoszonego naboru „Spor-
towa Polska -Program Rozwoju Lokalnej 
Infrastruktury sportowej – edycja 2018”. 
Możliwość dofi nansowania tego typu za-
dania wynosi 50%.

J. Bumażnik

Czy stadion piłkarski
będzie wizytówką miasta?
Jest szansa na poprawę wizerunku i funkcjonalności stadionu 
miejskiego w Piechowicach. Obiekt położony przy drodze krajowej
nr 3, w chwili obecnej nie przypomina infrastruktury sportowej, która 
w podstawowy sposób zaspokajałaby potrzeby dzieci i młodzieży
z terenu gminy i okolic. Po remoncie spełniałaby te potrzeby a także 
mogłaby być polecana innym podmiotom sportowym przebywającym 
na obozach sportowych w Szklarskiej Porębie, Karpaczu czy 
Jakuszycach.
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W związku z wyrokami  Naczelnego 
Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 11.01.2018r. sygnatura akt: II OSK 
782/16 oraz z dnia 19.01.2018r sygnatura 
akt: II OSK 849/16 oddalającymi skargi 
kasacyjne Gminy Miejskiej Piechowice 
na wyroki Wojewódzkiego Sądu Admini-
stracyjnego w Warszawie, które to orze-
czenia jako prawomocne w konsekwencji 
utrzymują w mocy decyzje Dolnośląskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego i Głównego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego i nakazują rozbiórkę 
wiaduktów nad linią kolejową relacji Pie-
chowice – Szklarska Poręba informuję że 
przedmiotowe wiadukty zostaną poddane 
procedurze rozbiórkowej.

Wydając powyższe orzeczenia Sądy prze-
sądziły o odpowiedzialności za nie Gminy 
Miejskiej Piechowice a ponadto potwierdzi-
ły , że Gmina Miejska Piechowice jest zobo-
wiązana do dokonania ich rozbiórki. 

Tym samym mając na względzie  zo-
bowiązanie do zrealizowania przedmioto-
wych decyzji Gmina Miejska Piechowice 
jest zmuszona do przystąpienia do robót 

rozbiórkowych, które będą podjęte i zreali-
zowania przy zachowaniu wszelkich rygo-
rów prawem określonych.

Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

Wiadukty ostatecznie do rozbiórki

NAGRODA DLA DZIENNIKARZA
Dwaj dziennikarze Nowin Jelenio-

górskich zostali laureatami presti-
żowego konkursu Local Press 2017, 
przeznaczonego dla mediów lokalnych. 
Jednym z nich jest mieszkaniec Piecho-
wic Robert Zapora. Robert zwyciężył 
w kategorii Wywiad i pozostałe formy 
publicystyczne za artykuł pn. Trudna 
droga na szczyt. Jest to wywiad z Ra-
fałem Fronią, przeprowadzony po tym, 
jak w połowie ubiegłego roku zdobył 
on Lhotse, czwarty najwyższy szczyt 
świata. Opowiedział m.in. o niebez-
pieczeństwach w górach, o komercji, 
wdzierającej się w Himalaje i Karako-
rum oraz o tym, do czego zdolny jest 
człowiek w sytuacjach kryzysowych. 
Konkurs Local Press jest niezwykle po-
pularny, w tej edycji wpłynęło 450 prac 
z całej Polski, z czego 106 w kategorii, 
w której startował R. Zapora.

Wręczenie nagród odbyło się 15 mar-
ca w Zamku Królewskim w Warszawie.

Dwie miejskie spółki, Zakład Usług Ko-
munalnych i Zarząd Nieruchomościami 
„Wspólny Dom”, zostały połączone.

12 lutego 2018 roku Burmistrz Piecho-
wic Witold Rudolf w kancelarii podpisał 
akt notarialny w sprawie połączenia ich. 
– 15 lutego zostało to zgłoszone do sądu 
rejestrowego we Wrocławiu. – Czekamy 
na wpis. Od momentu uzyskania go obie 
spółki będą działały razem – powiedział.

Połączenie to było możliwe na mocy 
Uchwały Rady Miejskiej z 2015 roku 
(Uchwała nr 76/XII/2015 z dnia 25 sierpnia 
2015 r.). Rada wprawdzie w grudniu 2017 
roku podjęła drugą uchwałę o wstrzyma-
niu wykonania tej z 2015 roku, ale nadzór 
prawny wojewody uchylił ją.

Radni mieli wątpliwości, czy nowo po-
wstała spółka spełni wymogi przepisów
o zamówieniach publicznych, tzw. in-ho-
use. – W grudniu, kiedy wszystko było już 
niemal gotowe, poproszono mnie o przed-
stawienie dodatkowej opinii w tej sprawie. 
Poprosiłem o sporządzenie takiej opinii
i otrzymaliśmy ją zaraz po Nowym Roku – 
tłumaczy burmistrz.

Burmistrz podkreśla, że rada nie zaskar-
żyła rozstrzygnięcia nadzorczego wojewo-
dy. Na sesji w dniu 16 lutego 2018 roku 
rada przyjęła uchwałę w sprawie uchylenia 
Uchwały nr 76/XII/2015 z dnia 25 sierpnia 
2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na po-

łączenie spółek: Zakład Usług Komunal-
nych sp. z o.o. w Piechowicach i Zarządu 
Nieruchomości „Wspólny Dom” sp. z o.o. 
w Piechowicach. Jednak, jak stwierdził 
nadzór wojewody, jest ona nieskuteczna, 
gdyż połączenie zostało już wykonane.

Połączenie będzie polegało na przejęciu 
przez ZUK spółki „Wspólny Dom”. Burmistrz 
na stanowisko prezesa rekomenduje prezesa 
spółki „Wspólny Dom” Stanisława Gwizdę. 
– Liczę, że rada nadzorcza, która podejmuje 
decyzję, podzieli moje zdanie – mówi.

– Liczę na to, że po tej zmianie więcej 
usług będziemy mogli wykonać na rzecz 
mieszkańców – mówi burmistrz. – Myśli-
my o zmianie struktury wykonywanych 
usług przez ZUK, o rezygnacji z pozimo-
wych napraw dróg i oddanie tego zadania 
w ręce specjalistycznej fi rmy, za pośred-
nictwem ZUK-u. Sama spółka powinna 
skoncentrować się na utrzymaniu czysto-
ści, pielęgnowaniu zieleni miejskiej, utrzy-
maniu cmentarza komunalnego. Chcę też 
podziękować zarządom wspólnot mieszka-
niowych, które ze zrozumieniem przyjmują 
tę decyzję. Często podnoszonym argumen-
tem przeciwników połączenia było to, że 
wiele wspólnot w obawie przed funkcjono-
waniem nowej spółki wybierze innego za-
rządce. Póki co, te obawy nie potwierdzają 
się – mówi W. Rudolf.

R.Z.

Zakład Usług Komunalnych
i ZN „Wspólny Dom” połączone
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Zakończyła się najważniejsza część prac 
związanych z termomodernizacją bloku 
przy ul. 1 Maja 9 c w Górzyńcu. Mieszkań-
cy będą mieli cieplej.

W lutym przeprowadzono odbiór naj-
ważniejszych prac. – Wykonano nowe po-
krycie dachu wraz z ociepleniem, zamonto-
wano płyty osłonowe ścian zewnętrznych 
z pianką poliuretanową grubości 15 centy-
metrów – wymienia Władysław Rzeźnik, 
inspektor nadzoru. – Są wymienione ryn-
ny, zamontowana została nowa instalacja 
odgromowa.

Z uwagi na to, że zmieniły się przepisy 
budowlane, przy wejściu wybudowano 
podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Wspólnota mieszkaniowa zaciągnęła 
kredyt, który będzie spłacać z funduszu 
remontowego. To standardowa droga po-
stępowania, do czego wspólnoty zachęca 
zarządca, czyli Zarząd Nieruchomości 
„Wspólny Dom”.

– Ta wspólnota wzięła sprawy w swoje 
ręce. Widać, że są dobrymi gospodarzami, 
podjęli właściwą decyzję – mówi Stani-
sław Gwizda, prezes Zarządu Nierucho-
mości Wspólny Dom. – Znam ten budynek 
i wiem, jakie mankamenty tu występowały, 
ta inwestycja była konieczna. 

Halina Kazusek z zarządu wspólnoty 
mieszkaniowej 1 Maja 9 c przyznaje, że 
budynek zmienił się nie do poznania. Co 
prawda obawia się opłat, bo jak mówi, fun-
dusz remontowy wzrósł, ale mieszkańcy 
będą mieli oszczędności na ogrzewaniu, 
które powinny chociaż w części zrówno-
ważyć poniesione wydatki. – Już po pierw-
szych dniach widać, że grzejemy mniej, 

niż dotychczas – mówi. 
– Jakoś staramy się do 
udźwignąć, nie było 
innego wyjścia, bo te 
ściany w ogóle nie były 
docieplone.

Wymiana dachu była 
konieczna, bo – jak 
mówi – został on źle 
wykonany podczas po-
przedniego remontu.

Budynek ten niedaw-
no odstraszał swoim 

wyglądem. To dlatego, że zdjęto całkowi-
cie farbę. – Początkowo mieliśmy tylko 
pomalować, ale doszliśmy do wniosku, że 
skoro mamy wydać pieniądze na farbę, to 
może lepiej od razu docieplić, żeby był lep-
szy efekt – przyznaje.

Nie miała problemów z przekonaniem 
lokatorów do zaciągnięcia kredytu i zreali-
zowania tej inwestycji. – Byliśmy zgodni, 
że docieplimy budynek, żeby poprawić 
komfort. Mieszkamy tu od ponad 30 lat – 
mówi. – W porównaniu z tym, jak ten bu-
dynek wyglądał parę miesięcy temu, to jest 
niebo a ziemia.

To nie koniec prac przy budynku przy
1 Maja 9 c. Jak poinformował nas inspektor 
nadzoru, wykonawca w kwietniu wykona 
ostatnie prace. Musi jeszcze zamontować ma-
skownice na oknach oraz zamontować drabi-
nę włazową na dach. – Prace te zostały przesu-
nięte z uwagi na okres zimowy – powiedział. 

R.Z.

Blok zmienił się nie do poznania

Prezes Sądu Okręgowego w Jeleniej Gó-
rze zwrócił się z wnioskiem do Rady Mia-
sta Piechowice o przeprowadzenie uzupeł-
niających wyborów ławników sądowych. 
Mając na uwadze konieczność przeprowa-
dzenia wyborów informujemy, iż kandyda-
tów na ławnika sądowego należy zgłaszać 
do dnia 30 marca 2018 roku.

Rada Miasta Piechowice dokona wy-
boru ławników sądowych kadencja na 
lata 2016-2019: do Sądu Rejonowego
w Jeleniej Górze – w liczbie 3 ławników 
do orzekania w sprawach z zakresu pra-
wa pracy. Zgłaszanie kandydatów na ław-

ników określają: Ustawa Prawo o ustroju 
sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2018 r. 
poz. 23 i 3) – Dział IV rozdział 7 oraz Roz-
porządzenie Ministra Sprawiedliwości z 
dnia 9 czerwca 2011r. w sprawie sposobu 
postępowania z dokumentami złożonymi 
radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów 
na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia 
(Dz.U. 2011 nr 121 poz.693). W myśl tych 
dokumentów ławnikami może zostać ten, 
kto: posiada obywatelstwo polskie i korzy-
sta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 
jest nieskazitelnego charakteru, ukończył 30 
lat, jest zatrudniony, prowadzi działalność 

gospodarczą lub mieszka w miejscu kandy-
dowania co najmniej od roku, nie przekro-
czył 70 lat, jest zdolny, ze względu na stan 
zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 
posiada co najmniej wykształcenie średnie. 
Zgłoszenia kandydatów na ławników doko-
nuje się na karcie zgłoszenia, której wzór 
określa załącznik do wspomnianego wyżej 
rozporządzenia. Wypełnione karty zgłosze-
nia wraz ze wszystkimi załącznikami przyj-
mowane są w terminie do 30 marca w Urzę-
dzie Miasta Piechowice (pok. nr 9). Więcej 
informacji na www.piechowice.pl

R.Z.

Wybory uzupełniające ławników
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2 marca odszedł ksiądz kanonik Zdzisław Olszewski, Honorowy Obywatel Miasta Pie-
chowice. W latach 1989 -2005 był proboszczem parafi i pw. św. Antoniego Padewskiego w 
Piechowicach. Od 1989 pełnił funkcję wicedziekana dekanatu Jelenia Góra – Zachód. W 
2005 roku przeniesiony w stan spoczynku, mieszkał w Piechowicach. Przeżył 88 lat, pełnił 
55 lat kapłaństwa. Pochowano Go 9 marca na Cmentarzu Komunalnym w Piechowicach.

Dużo by pisać. Przebogaty życiorys, ob-
fi tujący w wydarzenia w każdym okresie 
życia – od dzieciństwa po wiek emerytal-
ny. Zachęcam do przeczytania mini auto-
biografi i – pod tytułem: ŻYCIE MOJE... 
Książeczka wydana w 2010 roku. Barwnie 
w niej opisał swoje życiowe perypetie – ra-
dości, kłopoty, smutki i to, co robił.

Urodził się 30 sierpnia 1930 roku
w Grodźcu, obecnie Będzin – jako przed-
ostatni z sześciorga rodzeństwa. Ojca pa-
miętał z fotografi i. Borykali się z biedą – 
jak większość ludzi w międzywojennym 
okresie w Polsce.

W Grodźcu ukończył szkołę podsta-
wową. Lata wojny – dziś to zamierz-
chła przeszłość – trudne do wyobrażenia. 
Wspomnienia w nim stale odżywały. Jakoś 
przetrwali.

Po szkole podstawowej, dopiero w 18 
roku życia, uczęszczał do dwuletniego 
Liceum Ogólnokształcącego w Będzinie 
i odbył równocześnie przyspieszony kurs 
pedagogiczny. Po skończeniu nauki – z na-
kazu – pracował w szkole w Wałbrzychu. 
Gdzie w międzyczasie ukończył liceum 
felczerskie i otrzymał Dyplom Starszego 
Felczera.

Dojrzewało w nim powołanie. Jak na-

uczyciel doskonale poznał biedę dzieci
i problemy rodzin. Jako lekarz, w kontak-
cie z pacjentami – wiedział, co znaczą cho-
roby, dolegliwości oraz różne nieszczęścia. 
Pomyślał: Jako ksiądz – łatwiej będzie 
mógł ludzkiej biedzie zaradzać.

Zgłosił się do Seminarium w Częstocho-
wie. Uznano, że trochę  za stary. Przyjęto 
go we Wrocławiu.

W seminarium prowadził ambulatorium, 
leczył kolegów, księży i pracowników ku-
rii. Władza ludowa uznała jego działalność 
za nielegalną. Miała w seminarium tajnego 
współpracownika.  Na III roku studiów zo-
stał aresztowany.

Na różne sposoby – pochlebstwami
i straszeniem – próbowano go złamać
i skłonić do współpracy. Nie ugiął się. Prze-
bywał w areszcie siedem miesięcy. Miał 
okazję z bliska przyjrzeć się więźniom, 
którzy odbywali karę za przestępstwa czy 
też nielegalną działalność.

Po uwolnieniu, wrócił do seminarium 
na studia – uwieńczone kapłańskimi świę-
ceniami 23 czerwca 1963 roku. Pracował 
jako wikariusz w Lądku zdroju, w Lubaw-
ce, w Świeradowie Zdroju i w Bolkowie. 
UB nadal nie dawało mu spokoju. Inwigi-
lowano go i szykanowano.

Pierwszą samodzielną parafi ą było BAR-
KOWO – powiat Milicz. W XXV rocznicę 
święceń kapłańskich parafi anie urządzili 
mu fetę, a kardynał Henryk Gulbinowicz – 
z tej okazji – nadał tytuł kanonika.

Ksiądz Zdzisław lubił tytuły. Mówiąc 
o ludziach i zwracając się do nich nie 
omieszkał dodawać wszelkie tytuły, jakie 
im się należały z racji studiów czy przy-
sługiwały z pełnionego zawodu. Na stronie 
tytułowej autobiografi i widnieje: Ksiądz 
kanonik, lek. med. Zdzisław Olszewski – 
ŻYCIE MOJE...

Po śmierci księdza Henryka HALLADY 
(18.07. 1989 r.) zostaje proboszczem w 
Piechowicach. W 75 roku życia, w czerw-
cu 2005 roku, przeszedł na emeryturę. Jako 
rezydent mieszkał w domu  obok kościoła 
i plebanii.

Czego dokonał w Piechowicach, jakim 
był proboszczem i jakim człowiekiem – nie 
ma potrzeby pisać – mieszkańcy pamięta-
ją.

Zawsze był bezkompromisowy w swo-
ich poglądach. Klarownie – czasem i twar-
do – mówił, co myśli. Dla niego wszystko 
było proste: Białe albo czarne. Oczywiście, 
kolory widział swymi własnymi oczami.

Lubił ze mną pogadać. Zawsze stawia-
łem mu kontrę. Z czasem przestał być taki 
zbyt kategoryczny w swoich sądach...

Pełen wewnętrznego hartu – również
w przykrych przygodach – nie tracił po-
gody ducha ani poczucia humoru. Kiedyś 
jechał do kurii wrocławskiej. Zatrzymany 
przez milicjanta usłyszał od niego, że prze-
kroczył dozwoloną prędkość.

Tak to opisał w swej książeczce: - „Wie 
pan, co ja robię w konfesjonale? Na-
uczam, idź i popraw się. Daję rozgrze-
szenie i stukam, a to jest znak, że penitent 
może odejść. 

Wspomnienie o Księdzu
Zdzisławie Olszewskim

ZDJĘCIA: R. Z.
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Wtedy milicjant, po chwili namysłu, za-
stukał w maskę samochodu i powiedział: 
Ja księdza też rozgrzeszam”.

Spokojny wiódł żywot emeryta. Kiedy 
mógł – angażował się w pracę duszpaster-
ską. Chętnie spotykał się z ludźmi. Co roku 
w listopadzie gromadził księży i bliskich 
– głównie lekarzy i nauczycieli – z okazji 
swoich imienin. 

W roku 2013 obchodził Złoty Jubileusz 
Kapłaństwa. Dziękując wszystkim za obec-
ność i okazywaną życzliwość, dopowiedział: 
„Patrząc z perspektywy czasu na samego 
siebie – widzę, co przeżyłem, co przecier-
piałem, czym się radowałem. Myślę, że 
może jesteśmy na tym świecie po to, żeby 
na końcu powtórzyć najpiękniejsze słowa, 
jakie Pan Bóg wypowiedział w dniu na-
szego stworzenia: DOBRE BYŁO”.

W marcu 2015 roku Rada Miasta
z Burmistrzem nadała mu tytuł HONO-
ROWY OBYWATEL PIECHOWIC. 
Cieszył się z tego uznania, że dołączył 
do grona wyróżnionych...

Nie mogę pominąć jednej osoby, któ-
ra towarzyszyła księdzu Zdzisławowi 
przez 45 lat. Anna Bednarz. Od roku 
1971 – jako gosposia prowadziła mu 
plebanię w Barkowie, a później tak-
że w Piechowicach. Do końca – już 
nie taka sprawna – wspierała księdza 
Zdzisława w jego postępującej choro-
bie. Zmarła przy nim w sierpniu 2016 
roku.

W czerwcu bieżącego roku obcho-
dziłby 55 rocznicę święceń. W sierp-
niu – 88 lat. Zmarł 2 marca. Z tego, 
co mówił – chciał być pochowany 
w rodzinnym grobie, z rodzicami
i rodzeństwem w Grodźcu-Będzinie. 
Wszystko odbyło się w Piechowicach...

W przeddzień pogrzebu mszy przewod-
niczył biskup pomocniczy Diecezji Le-

gnickiej Marek Mendyk, a homilię wygło-
sił biskup senior Stefan Cichy.

Myślą przewodnią kazania były słowa 

Pawła apostoła z Listu do Rzymian (14,7): 
„Nikt z nas nie żyje dla siebie. I nikt nie 
umiera dla siebie... - Żyjemy i umieramy 
dla Pana”. Nie tylko do duchownych – do 
każdego wierzącego – skierowane są te 
słowa.

W dniu pogrzebu - w piątek 9 marca,
o godzinie jedenastej – przewodniczył mszy 
oraz homilię wygłosił Biskup Ordynariusz 
Zbigniew Kiernikowski. Jako motto – myśl, 
do której często  nawiązywał – były słowa 
Pawła apostoła z listu do FILIPIAN: „Nasza 
ojczyzna jest w niebie” (3,20).

Pierwszego i drugiego dnia, uczestnicy 
pogrzebu – Rodzina w żałobie, liczne gro-
no kapłanów, wierni – skupieni, poważni, 
zasłuchani. 

- Modlitwą był ten pogrzeb...
ks. Kubek
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Na uroczystej Sesji Rady Miasta, która odbyła się 28 kwietnia, nadano tytuł Honorowego Obywatela ks. Zdzisławowi Olszewskiemu. Sylwetkę kapłana prezentowaliśmy w marcowym wydaniu Informatora Piechowic-kiego.
Ksiądz na sesji przypomniał, jak trafił do Piechowic, mówił o tym, jak w PRL-u, podczas nauki w seminarium duchownym, trafił do więzienia za rzekome fałszowanie recept lekarskich. Ksiądz Z. Olszewski był bowiem nie tylko kapłanem, ale i lekarzem. Na koniec były gratulacje, podzięko-wania, wspomnienia, a „sto lat” honorowemu piechowiczaninowi zaśpie-wał zespół „Szklarki”.

R.Z.

Ks. Olszewski oficjalnie
Honorowym Obywatelem Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Miasta Piecho-wice w dniu 28 kwietnia 2015 roku

1. Uchwała Nr 45/VIII/2015 Rady Miasta Piechowice w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządo-wych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekru-tacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwier-dzenia tych kryteriów.
2. Uchwała Nr 46/VIII/2015 Rady Miasta Piechowice w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących wła-sność Gminy Miejskiej Piechowice.3.Uchwała Nr 47/VIII/2015 Rady Miasta Piechowice w sprawie zamiany udziałów.4. Uchwała Nr 48/VIII/2015 Rady Miasta Piechowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w rejonie Pałacu Pakoszów.5. Uchwała Nr 49/VIII/2015 Rady Miasta Piechowice w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla centrum miasta Piechowice.

6. Uchwała Nr 50/VIII/2015 Rady Miasta Piechowice w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowa-nie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wy-znaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagro-dzenia za inkaso.
7. Uchwała Nr 51/VIII/2015 Rady Miasta Piechowice w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmi-strza Miasta Piechowice.

Pełna treść uchwał i załącznikówjest dostępna na stronie internetowejUrzędu Miasta Piechowice (BIP).

RADA uchwaliła

Z końcem bieżącego roku upływa ka-dencja ławników, wybranych podczas wyborów w 2011 roku. Przy wyborach ławniczych zastosowanie mają przepisy rozdziału 7 w dziale IV ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów po-wszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133).Kalendarz wyborczy:
- do 31maja 2015 r. prezes sądu okręgo-wego podaje do wiadomości poszczegól-nym radom gmin liczbę wybieranych przez nie ławników,

- do 31 czerwca 2015 r. uprawnione pod-mioty mogą zgłaszać radom gmin kandy-datów na ławników,
- najpóźniej w październiku 2015 r. od-bywają się wybory ławników,- do dnia 31 października 2015 r. rady gminy przesyłają prezesom właściwych są-dów listę wybranych ławników wraz z do- kumentami, o których mowa w art. 162 § 2-4 usp,

- do 31 grudnia 2015 r. prezes właściwe-go sądu wręcza ławnikom zawiadomienia o wyborze, odbiera od nich ślubowanie, wpisuje na listę ławników, którzy mogą 

być wyznaczani do orzekania oraz wydaje legitymację.
Kandydatów na ławników mogą zgła-szać radom gmin prezesi właściwych są-dów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłącze-niem partii politycznych oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.Zgłoszenia na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia, do której załącza się na-stępujące dokumenty:

- informacje o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego,
- oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowa-nie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,- oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona lub zawieszona,- zaświadczenie lekarskie o stanie zdro-wia kandydata, stwierdzającego brak prze-

ciwwskazań do wykonywania funkcji ław-nika,
- dwa zdjęcia zgodnie z wymogami sto-sowanymi przy słała daniu wniosku o wy-danie dowodu osobistego.
Dodatkowo do karty zgłoszenia należy dołączyć:
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwe-go rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata zgłasza stowarzyszenie lub inna organiza-cja społeczna lub zawodowa, zarejestrowa-na na podstawie przepisów prawa,- imienną listę osób zgłaszających kan-dydata wraz z podaniem ich numeru PE-SEL, miejsca stałego zamieszkania i wła-snoręcznym podpisem każdej z tych osób – gdy zgłoszenia kandydata na ławnika dokonuje grupa pięćdziesięciu obywateli. Osoba uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone, jako pierwsze na liście.

R. Lewińska

Wybory ławników
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W bieżącym roku, podobnie jak w la-
tach poprzednich, decyzją zarządu naszego 
koła, dzięki fi nansowemu wsparciu Urzędu 
Miasta, w ramach obchodów Miejskiego 
Dnia Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych 
zorganizowane będą dwa działania:

21 kwietnia – uroczystość ofi cjalna
z udziałem zaproszonych gości w sali OSP

10 maja – wycieczka jednodniowa: Za-
mek Kliczków i Kraina Ceramiki.

Szczegóły na plakatach, a opis realizacji 
w następnych Informatorach.

Realizując plan pracy naszego koła 
w zakresie maksymy „ruch to zdrowie” 
podjęliśmy współpracę z panią Elżbie-

tą Zakrzewską. 26 lutego odbyły się 
pierwsze zajęcia choreo terapeutyczne 
(taniec terapeutyczny). Nie opiera się 
on na nauce kroków i opanowaniu tech-
niki tańca. Bazuje na ruchu naturalnym, 
dzięki czemu doskonale odzwierciedla 
naszą indywidualność, nastrój i emocje. 
Muzyka i ćwiczenia rytmiczne pozwa-
lają oderwać się od codziennych spraw. 
To fajna zabawa wywołująca uśmiech
i zadowolenie ćwiczących oraz satys-
fakcję ze zdrowego zmęczenia (zdjęcie). 
Zajęcia będą odbywały się cyklicznie 
w poniedziałki o godz. 15.30 do końca 
maja – zapraszamy. 

Od kilku lat działa prowadzona przez 
panią Krystynę Kowalik i pana Andrzeja 
Kazuska grupa „ukryte talenty” zajmująca 
się ręczną twórczością manualną (zdjęcie). 
Wykonane przez Panie prace w różnych 
technikach zachwycają swoją kolorystyką, 
artyzmem i pomysłowością. Obejrzeć je 
było można na stoisku rękodzieła w czasie 
Dni Baby Wielkanocnej. Spotkania grupy 
odbywają się w każdy poniedziałek o godz. 
10.00 w pracowni plastycznej POK – za-
praszamy chętnych, którzy czują w sobie 
artystyczną duszę.

Zarząd Koła nr9

Koło nr 9 PZERII informuje

LGD Partnerstwo Ducha Gór zaprasza mieszkańców Pie-
chowic na spotkania informacyjne, dotyczące warunków 
uzyskania pomocy w zakresie: podejmowanie i rozwój dzia-
łalności gospodarczej. Termin spotkania w Piechowicach: 
27.03.2018 r, Urząd Miasta, godz. 14.00. Terminy pozostałych 
spotkań:  Podgórzyn 20.03.2018, Karpacz 21.03.2018 r, Ko-
wary 22.03.2018 r, Szklarska Poręba 23.03.2018 r, Janowice 
Wielkie 26.03.2018 r, Mysłakowice 28.03.2018 r. Na wszyst-
kich spotkaniach zostaną zaprezentowane te same informa-
cje, dlatego też zapraszamy na najbardziej dogodny dla Pań-
stwa termin, bez konieczności kierowania się zamieszkaniem
w konkretnej gminie. 

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w I poł. 2018 r.
Podejmowanie działalności gospodarczej – bezzwrotna pre-

mia – 80.000 zł. – pula wolnych środków 800.000 zł., 10 dota-
cji (konkurs I poł. 2018)

Rozwój fi rmy – refundacja do 300.000 zł., pula wolnych 
środków 833 524.000 zł. (konkurs I poł. 2018)

Szczegółowe informacje na temat spotkań w innych gmi-
nach, szkoleń z dokumentacji oraz konkursów: www.duchgor.
org, e-mail: sekretariat@duchgor.org, tel.: 75 644 21 65.

ŻYCZYMY członkom, sympatykom i wszystkim mieszkańcom 
Piechowic Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,

pełnych wiary, nadziei i miłości,
radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego „ Alleluja”

Zarząd Koła Nr 9
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Pod patronatem Prezydenta RP Andrze-
ja Dudy w dniu  2 marca 2018 roku na 
obiektach 23 Śląskiego Pułku Artylerii
w Bolesławcu odbył się bieg i turniej strze-
lecki „Dla Wyklętych 1963”. W przedsię-
wzięciu udział wzięli uczniowie klas woj-
skowych, strażackich i policyjnych z 12 
szkół ponadgimnazjalnych województwa 
dolnośląskiego, żołnierze z 11 Lubuskiej 
Dywizji Kawalerii Pancernej oraz NSR. 
Naszą szkołę w turnieju strzeleckim repre-
zentowała drużyna dziewcząt i chłopców, 
w biegu – drużyna chłopców. Uczniowie 
mogli doskonalić swoje umiejętności na 
punktach nauczania: rzut granatem F-1 
na odległość, rozkładanie i składanie bro-
ni strzeleckiej, całokształt czynności do 
strzelania nr 1 z karabinka Beryl, ładowa-
nie magazynka na czas, strzelanie z pisto-
letu. Najważniejszym wydarzeniem dla 
młodzieży z klas wojskowych jest zawsze 
udział w zawodach i zajęciach poligono-
wych organizowanych przez Stowarzysze-
nie Byłych Żołnierzy 62 ks „Commando” z 
Bolesławca. Efektem tych wszystkich spo-
tkań, wspólnych ćwiczeń jest chęć dorów-
nania najlepszym, co ma odzwierciedlenie 
w podnoszeniu dyscypliny i sprawności 
fi zycznej uczniów. Miłym akcentem zawo-
dów był udział w biegu Burmistrza Piecho-

wic Pana Witolda Rudolfa, 
który w swojej kategorii 
wiekowej zajął I miejsce. 
Już niedługo kolejny spraw-
dzian w ramach Szkolnej 
Ligi Strzeleckiej – zawody 
w strzelectwie sportowym
o „Puchar Prezydenta” Mia-
sta Jeleniej Góry.

ZSTiL

Strzeleckie zmagania uczniów

Uczennica Publicznego Gim-
nazjum im. Jana Pawła II, 
Amelia Gajek, została laure-
atem XVII Dolnośląskiego 
Konkursu Chemicznego, 

przeprowadzonego w ra-
mach „zDolnego Ślązaka 
Gimnazjalisty” we Wro-
cławiu. Radość i duma 
z tego powodu goszczą 
w naszym gimnazjum 
od 28 lutego 2018 r. 
W zmaganiach na 
etapie szkolnym i po-
wiatowym rozwiązy-
wała zadania z bio-
logii, chemii i geo-
grafi i wykraczające 
poza podstawę pro-
gramową. Na etapie 
wojewódzkim musia-

ła wykazać się wie-
dzą i umiejętnościami 

daleko wykraczającymi 

poza tę podstawę, by rozwiązać 
zadania teoretyczne już tylko
z chemii i wykazać się talentem 
badawczym podczas samodziel-
nej pracy w laboratorium. Pora-
dziła sobie świetnie. Brawo!

Laureatowi przysługuje:
* zwolnienie z części przyrod-

niczej egzaminu gimnazjalnego
i związany z tym wynik 100 pro-
cent rozwiązywalności,

* roczna ocena celująca z che-
mii,

* pierwszeństwo w przyjęciu do 
szkoły ponadgimnazjalnej.

Cała społeczność szkolna gra-
tuluje sukcesu Amelce i jej rodzi-
com. Uroczysta GALA LAURE-
ATÓW XVIII edycji konkursu 
„zDolny Ślązak Gimnazjalista” 
odbędzie się 5 kwietnia 2018 r.
w Auli Jana Pawła II Uniwersyte-
tu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Nauczyciel chemii
Jolanta Bochyńska

BRAWO, BRAWO Amelka!
Uczennica Publicznego Gim-

nazjum im. Jana Pawła II, 
Amelia Gajek, została laure-
atem XVII Dolnośląskiego 
Konkursu Chemicznego, 

przeprowadzonego w ra-
mach „zDolnego Ślązaka 
Gimnazjalisty” we Wro-
cławiu. Radość i duma 
z tego powodu goszczą 
w naszym gimnazjum 
od 28 lutego 2018 r. 
W zmaganiach na 
etapie szkolnym i po-
wiatowym rozwiązy-
wała zadania z bio-
logii, chemii i geo-
grafi i wykraczające 
poza podstawę pro-
gramową. Na etapie 
wojewódzkim musia-

ła wykazać się wie-
dzą i umiejętnościami 

daleko wykraczającymi 

Uczennica Publicznego Gim-
nazjum im. Jana Pawła II, 
Amelia Gajek, została laure-
atem XVII Dolnośląskiego 
Konkursu Chemicznego, 

przeprowadzonego w ra-
mach „zDolnego Ślązaka 
Gimnazjalisty” we Wro-
cławiu. Radość i duma 
z tego powodu goszczą 
w naszym gimnazjum 
od 28 lutego 2018 r. 
W zmaganiach na 
etapie szkolnym i po-
wiatowym rozwiązy-
wała zadania z bio-
logii, chemii i geo-
grafi i wykraczające 
poza podstawę pro-
gramową. Na etapie 
wojewódzkim musia-

ła wykazać się wie-
dzą i umiejętnościami 

daleko wykraczającymi 

WIELKANOC
W HUCIE JULIA

Informujemy, że Huta Julia prowadzi 
wielkanocne warsztaty dla dzieci, mło-
dzieży i dorosłych. Rozpoczęły się 16 
marca i potrwają do 8 kwietnia 2018 roku. 
Tematyka warsztatów:

– Mini Huta, 
– Malowanie na szkle, 
– Grawerowanie na szkle 
Wszystko to w wersji wiosenno-wiel-

kanocnej.
Dodatkowo przygotowano specjalną, 

wielkanocną akcję –30% na warsztaty od-
bywające się o godzinie 10:00 (oferta doty-
czy osób indywidualnych a nie grup).

Na warsztaty obowiązuje rezerwacja 
telefoniczna 75 76 12 413 wew. 2.

Godziny otwarcia Huty Julia w okresie 
świątecznym:

• 31.03.2018 godz. 9.00 – 17.00 
• 1-2.04.2018 godz. 11.00 – 16.00
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PRZEDSZKOLE nr 2

Na podsumo-
waniu tematu 
o dinozaurach 
grupa „Misiów” 
gościła u siebie 
niezwykłego 
gościa – był 
nim starszy 
kolega Mateusz 
z grupy Biedro-
nek.

Podczas spo-
tkania Mateusz 
opowiedział dzie-
ciom o swoim hobby jakim jest zaintereso-
wanie wymarłymi gadami. Z pasją opowiadał 
o dinozaurach, popierając swoje wypowiedzi 
ilustracjami ze specjalnie przyniesionej na 
spotkanie książki. Maluszki zaprezentowały 
swoje dinozaury zgromadzone w tematycz-
nym kąciku, a Mateusz opowiadał dzieciom 
o każdym gatunku ciekawe historyjki. Na ko-
niec w podziękowaniu za spotkanie „Misie” 
zaśpiewały koledze piosenkę o dinozaurach
i Mateusz wrócił do swojej grupy. Dziękuje-
my Mateo za ciekawe spotkanie.

G. Popera

Specyfi ka okre-
su przedszkolnego, 
kiedy to dziecko
w sposób naturalny 
jest nastawione na 
poznawanie tego, co 
je otacza, sprzyja re-
alizowaniu tematyki 
z zakresu edukacji 
regionalnej. Jednym 
z elementów pozna-
wania swojego mia-
sta jest odwiedza-
nie zakładów pracy
i punktów usługowych. Pierwsza wy-
cieczka w tym roku to wizyta u fryzjera. 
Dzieci z grupy „Jeżyki” obserwowały pa-
nią Sylwię przy pracy, poznały narzędzia, 
wyposażenie salonu, dowiedziały się jak 
należy dbać o włosy, jakie kosmetyki sto-
sować, żeby włosy były czyste i zadbane. 
Kontynuacją tych spostrzeżeń była zaba-
wa w kąciku fryzjerskim w przedszkolu. 
Serdecznie dziękujemy pani Sylwii za 
możliwość odwiedzenia w miejscu pracy.

Druga wycieczka miała na celu zwie-
dzanie huty szkła „Julia” i zapoznanie
z procesem powstawania wyrobów szkla-
nych. Pod opieką przewodnika dzieci 
mogły dotknąć piszczel, sprawdzić jego 

ciężar. W głównej hali huty dzieci ob-
serwowały hutników pracujących przy 
gorącym piecu, widziały, jak pracownicy 
szlifowali i grawerowali. W sklepie oglą-
dały kolorowe kieliszki, wazony, patery, 
ale najbardziej podobały się przedszko-
lakom szklane zwierzątka. Za zorgani-
zowanie wycieczki bardzo dziękujemy 
tacie Karola, przewodnikowi, oraz pra-
cownikom Huty. Owocna współpraca ze 
środowiskiem lokalnym jest bardzo waż-
na, ponieważ ułatwia dzieciom zdoby-
wanie wiedzy o swoim mieście, poszerza 
zainteresowania i zaszczepia miłość do 
swojej małej „ojczyzny”.

M. Janasz

14 marca 2018 r. najstarsza grupa
z Przedszkola nr 2 odwiedziła central-
ną stację Grupy Karkonoskiej Górskiego 
Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Jeleniej Górze, przy ul. Sudeckiej.
W sali wykładowej przedszkolaki obej-
rzały prezentację dotyczącą historii pra-
cy grupy ratowniczej, utrwalały numery 
alarmowe, niezbędne podczas wyjść w 
góry, a także dowiedziały się jak należy 
przygotować się do wyjścia w Karkono-
sze i nie tylko. Pan Grzegorz Tarczewski, 
ratownik GOPR, opowiedział o tym, jak 
przez 50 już lat, Karkonoska Grupa GOPR 
ratuje życie ludzkie na terenie Sudetów 
Zachodnich, m.in. w Górach Izerskich, 
Karkonoszach, Górach Kaczawskich, 
Rudawach Janowickich oraz Wzgórzach 
Bramy Lubawskiej. Przedszkolaki miały 
możliwość obejrzenia sprzętu z którym 
ratownicy wyruszają na akcje, oglądały 
skutery śnieżne, quady, samochody tere-
nowe, a także apteczkę, którą nie każde-
mu dziecku udało się oderwać od podłogi. 
Dziękujemy Karkonoskiej Grupie GOPR 
za możliwość poznania pracy ratowników 

górskich, a Panom Grzegorzowi Tarczew-
skiemu i Grzegorzowi Gruszczyńskiemu 
za cierpliwość w udzielaniu odpowiedzi 

na dziesiątki pytań, oraz za ciekawe i po-
uczające spotkanie.

S. Januszkiewicz

Spotkanie z ratownikami Karkonoskiej Grupy GOPR

DINOZAURY
– PASJA 
MATEUSZA

Poznajemy naszą „małą ojczyznę”
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PRZEDSZKOLE nr 1

I n f o r m a t o r  P i e c h o w i c k i
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
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Nie zamówionych materiałów nie odsyłamy. Wydawca za-
strzega 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.

Starszaki uczą się jak drobnymi pre-
zentami i gestami sprawiać innym radość. 
Co zrobić, aby zwykły dzień stał się miły 
i sympatyczny? Walentynki są właśnie 
świetną okazją, abyśmy mogli tego do-
świadczyć. Nie trzeba przecież dużo, aby 
sprawić osobom ze swojego najbliższe-
go środowiska radość i dać dowód naszej 
sympatii. Wystarczy ciepły uśmiech i do-
bre słowo, a dzień zaczniemy  dobrym hu-
morem. Tak właśnie poczuliśmy się, kiedy 
jeden z chłopców z naszej grupy przyniósł 
do przedszkola dla wszystkich pań i kole-
żanek  z grupy  różyczki i batonik przystro-
jony malutką czerwoną kokardką, który 
otrzymali też koledzy. Kiedy taka inicjaty-
wa wychodzi od dziecka i razem z rodzica-

Na początku lutego dzieci z naszej grupy 
uczestniczyły w spektaklu aktorów z teatru 
„Kanon”  w Krakowie pt. „ Przygody Kra-
snala Pączka”. Inscenizacja była z okazji 
„ tłustego czwartku” i miała akcent poże-
gnalny karnawału w naszym przedszko-
lu. Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły
w  przedstawieniu  które było bardzo za-
bawne. Jednocześnie  świetnie bawiły się

z aktorami, utrwalając  przy tym zasady 
zdrowego odżywiania się  i skutki nad-
miernego spożywania słodyczy. Takie wy-
stępy są najlepszym przykładem na to, iż 
poprzez zabawę najmłodsi najlepiej przy-
swajają wiedzę o otaczającym ich świecie. 

Nauczyciel – wychowawca 
Joanna Gawryś

Walentynki w grupie
„Mądre sowy”

mi szykuje walentynkową niespodziankę, 
to nabiera to prawdziwej mocy sprawczej. 
Radość, uśmiech, zaskoczenie i ciepło na 
sercu, nic dodać, nic ująć. Dziękujemy Ro-
dzicom za wrażliwość i wspólne z dziec-
kiem przedsięwzięcie. Ponadto, dzieci 

wykonały serduszkowe laurki i kartki wa-
lentynkowe z własnoręcznie wypisanymi 
życzeniami, które mogły podarować swo-
im bliskim w tym szczególnym dniu. 

Nauczyciel – wychowawca 
Wioletta Uram

Teatr „Kanon” w przedszkolu PODZIĘKOWANIE
Serdecznie podziękowania dla Pana 

Adama Spolnika za użyczenie świetlicy 
wiejskiej w Wojcieszycach   oraz  pomoc 
i życzliwość przy organizacji XXVII 
rocznicy powstania Klubu Abstynenta 
EDEN.  Mamy nadzieję na dalszą owoc-
ną współpracę. 

Prezes Klubu 
Józef Góral

Jeleniogórska policja zachęca mieszkań-
ców regionu do korzystania z Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. 

To aplikacja dzięki, której ponad
1,1 mln ludzi podzieliło się z policją 
swoimi spostrzeżeniami na temat zagrożeń 
występujących w miejscu ich zamieszka-
nia, pracy, nauki czy wypoczynku. Każde 
naniesione na mapę zagrożenie zostało 
przez policję zweryfi kowane, co z pewno-
ścią przyczyniło się do wzrostu poczucia 
bezpieczeństwa.

– Wykorzystując tę aplikację prosimy
o skorzystanie z wszelkich dostępnych funk-
cjonalności, w tym szczególnie z możliwości 
dodania opisu, co ułatwi szybsze dotarcie 
policjantów do osób potrzebujących,
a w konsekwencji być może uratuje komuś 
życie – apeluje podinspektor Edyta Bagrow-
ska, rzecznik prasowy jeleniogórskiej policji.
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SUKCESY UKS KROKUS
W PIGUŁCE
Występ uczniów ze Szkoły Podstawo-

wej nr 1 w Piechowicach na Ogólnopol-
skich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej
w Biegach Narciarskich – Białka Tatrzań-
ska, 12-15.03.2018r.:

- Michał Szatkowski – 3 miejsce stylem 
klasycznym na dystansie 2 km.

- Biegi sztafetowe MIX (4x2km CL, 
CL, F, F) nasza drużyna chłopców w skła-
dzie: Michał Szatkowski, Tymoteusz Wą-
siewski, Dawid Głowala i Jakub Jedziniak 
dobiegła do mety na 3 miejscu.

Starty naszych zawodników pozwoliły 
Szkole Podstawowej nr 1 z Piechowic zająć 
8. miejsce w klasyfi kacji generalnej szkół 
podstawowych z całej Polski! (wystarto-
wało 38 szkół, które zakwalifi kowały się 
do udziału w zawodach). A w klasyfi kacji 
chłopców uplasowaliśmy się na 4. miejscu.

W całym cyklu zawodów Celuj
W Igrzyska nasz Klub UKS Krokus Pie-
chowice został sklasyfi kowany na 14. 
miejscu z dorobkiem 936 punktów.

Sukces osiągnęła również zawodnicz-
ka Izabela Razmus – wygrała klasyfi kację 
młodziczek młodszych całego cyklu „Celuj
W Igrzyska” i w nagrodę w kwietniu wyje-
dzie na festiwal biathlonowy do Liatoppen.

Wszystkim serdecznie gratulujemy, 
pełni dumy i nadziei na jeszcze większe 
sukcesy!

Najgorętsze podziękowania składamy 
Panu Burmistrzowi Miasta Piechowice za 
sfi nansowanie pobytu; Pani Dyrektor SP1 
w Piechowicach za oddelegowanie dzieci 
i nauczyciela na zawody; Zarządowi UKS 
Krokus za tak dobre przygotowanie dzieci, 
ofi arowany czas, a także użyczenie i przygo-
towanie sprzętu narciarskiego na zawody!

Ze sportowym pozdrowieniem
Ewelina Jedziniak

– nauczyciel WF SP1 Piechowice

Piechowicki Ośrodek Kultury zaprasza na wystawę pn.

 „Piechowice na starych pocztówkach-
 ze zbiorów Zdzisława Pogorzelskiego”

Wystawa czynna 27 kwietnia-25 maja 2018
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00
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3 marca 2018 roku na Hali Sportowej w Piechowicach odbył się XI turniej 
Futsal Cup o puchar Burmistrza Piechowic. Wystartowało w nim 10 ekip.

Turniej rozegrano tradycyjnie w hali sportowej w Piechowicach. Uczestni-
cy byli podzieleni na dwie grupy, w których rywalizowano systemem każdy 
z każdym. Dwie najlepsze ekipy z każdej grupy awansowały do półfi nałów. 
W fi nale Up Hotel pokonał drużynę Draexlmaier. Trzecie miejsce zajęła ekipa 
Piechowice Team, która pokonała Orbitę.

Najlepszym bramkarzem turnieju został 
Janusz Pryczek (Piechowice Team), królem 
strzelców - Bartłomiej Golonka (Orbita)
a najlepszym zawodnikiem - Marcin Gajek 
(Draexlmaier). Organizatorem była Hala 
Sportowa w Piechowicach oraz Urząd Mia-
sta Piechowice.

11. Futsal Cup

Wiadomo już, ile zebrano podczas turnie-
ju charytatywnego, który odbył się 11 lute-
go 2018 roku. Jak poinformował nas trener 
i zarazem współorganizator turnieju Marcin 
Ramski, kwota, jaką udało się uzyskać, to 
ponad 17 tysięcy złotych. Przypomnijmy, że 
dochód z zawodów miał być przeznaczony 
na leczenie dwóch chłopców: Bartka z Pie-
chowic i Marcela z Jeleniej Góry. Obu prze-
kazano po 8,6 tysiąca złotych.

Końcówka zimy to okres wzmożonej pra-
cy grup młodzieżowych Lechii Piechowice. 
Drużyny uczestniczyły w licznych turnie-
jach w regionie jeleniogórskim. Do najważ-
niejszych osiągnięć 
można zaliczyć drugie 
miejsce grupy skrzatów 
(urodzeni w roku 2012 
i młodsi), osiągnięte w 
turnieju w Nowogrodź-
cu. Z kolei grupa orli-
ków Lechii zwyciężyła 
w turnieju halowym, 
który odbył się w nie-
dzielę 11 marca w hali 
sportowej Zespołu 
Szkół Technicznych 
„Mechanik” w Jeleniej 
Górze. Organizatorem 
był Karkonoski Klub 

Sportowy Jelenia Góra. Dzień wcześniej 
(sobota, 10 marca) żaki zwyciężyły w tur-
nieju halowym w Bogatyni. W obu tych tur-
niejach Lechia wystawiła po dwie drużyny. 
Trenerami grup młodzieżowych są: skrzaty 
– Michał Mackiewicz, żaki druga drużyna – 
Mateusz Myjak, pierwsza – Paweł Janczura 
i Marcin Ramski, orliki pierwsza drużyna – 
Marcin Ramski, druga – Paweł Janczura.

Chłopcy z rocznika 2008 grali niedawno 
w ogólnopolskim turnieju we Wrocławiu na 
stadionie olimpijskim (pod balonem) i zajęli 
12 miejsce na 25 drużyn. Oskar Soliło został 
wicekrólem strzelców turnieju.

Rozpoczęła się piłkarska wiosna w tzw. ma-
łych ligach seniorów. Pierwsza kolejka odbyła 

się w weekend 23-24 marca. 
Zwrotu „odbyła się” używamy 
nieco na wyrost, gdyż do chwi-
li zamknięcia numeru na wielu 
boiskach (w tym w Piechowi-
cach) leżał śnieg i kluby czyniły 
starania o przełożenie ich.

Po rundzie jesiennej senio-
rzy Lechii Piechowice zajmują
4. miejsce w tabeli grupy I kla-
sy A z dorobkiem 24 punktów. 
Liderem jest Piast Bolków, 
który zgromadził 34 punkty. 
Drugie miejsce zajmuje KS 
Łomnica (28 pkt.) a trzecie – 
Orzeł Mysłakowice (26 pkt.).

Lechia Piechowice wraca do gry

Niżej podajemy terminarz kolejnych spotkań Lechii. Mecze u siebie
lechiści grają zazwyczaj w niedziele o godz. 11.00:
15. kolejka, 31 marca: Victoria Czadrów – Lechia Piechowice
16. kolejka, 7-8 kwietnia: Lechia Piechowice – Orzeł Mysłakowice
17. kolejka, 14-15 kwietnia: Czarni Przedwojów – Lechia Piechowice
18. kolejka, 21-22 kwietnia: Lechia Piechowice – Budowlani Wojcieszów
19. kolejka, 28-29 kwietnia: Pogoń Wleń – Lechia Piechowice
20. kolejka, 5-6 maja: pauza
21. kolejka, 12-13 maja: KS Chełmsko Śląskie – Lechia Piechowice
22. kolejka, 19-20 maja: Lechia Piechowice – KS Łomnica
23. kolejka, 26-27 maja: Lechia Piechowice – Halniak Miłków
24. kolejka, 2-3 czerwca: Piast Bolków – Lechia Piechowice
25. kolejka, 9-10 czerwca: Lechia Piechowice – Amfi bolit Leszczyniec
26. kolejka, 17 czerwca: Dolomit Pisarzowice – Lechia Piechowice

R.Z.
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