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Informacje Samorządowe

Podjęto decyzję o przejęciu przez
miasto zimowego utrzymania dróg
powiatowych i drogi wojewódzkiej.
Ponadto
trwają
prace
przy
realizacji kilku inwestycji. Więcej w
informacjach samorządowych.

Piechowice uzyskały zgodę na przepisanie pozwolenia na budowę sieci wodno-kanalizacyjne
ze spółki KSWiK na gminę. To umożliwia samorządowi podjęcie starań o uzyskanie środków na
budowę kanalizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej. Trzeba przy tym pamiętać, że obecnie warunki zewnętrznego finansowania takich przedsięwzięć są znacznie korzystniejsze dla samych gmin niż dla międzygminnych spółek. Najbliższy
nabór wniosków na dotację z tej puli odbędzie się już we wrześniu. W pierwszej kolejności
budowa sieci kanalizacji ściekowej w ul.Pakoszowskiej i Kryształowej oraz budowa sieci wodociągowej w ul. Jeleniogórskiej od ul. Cmentarnej do budynku nr 4 przy ul. Jeleniogórskiej.

Odnośnie opuszczenia struktur KSWiK . Spółka w tej chwili opracowuje analizę warunków i
skutków ekonomicznych jakie się pojawią, kiedy Piechowice opuszczą spółkę. Trzeba będzie
znaleźć firmę, która opracuje taką ścieżkę, procedurę wyjścia ze spółki. Jeśli nie będzie zbędnej
zwłoki, myślę, że Piechowice będą mogły wystąpić z KSWiK już wiosną 2020 r.

Burmistrz zwrócił się z wnioskiem do wojewody dolnośląskiego o przyznanie środków na remont ulicy Przemysłowej. Pieniądze mają pochodzić z Funduszu Dróg Samorządowych. Natomiast Dolnośląska Służba Dróg i Kolei (DSDiK) ma rozpatrzyć wniosek o dofinansowanie remontu chodnika w centrum Piechowic (w ciągu ulicy Kryształowej).

Wykonany został parking przy Przedszkolu Nr 1. Przesunięto natomiast terminy realizacji placu
zabaw przy Przedszkolu nr 1 oraz przy obu Szkołach za względu na konieczność uregulowania
spraw formalnych.
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Stadion czeka na modernizację
W ubiegłym sezonie piłkarze Lechii Piechowice wywalczyli awans
do klasy okręgowej. W nowym sezonie klub będzie musiał sprostać
nie tylko wyższemu poziomowi
sportowemu rozgrywek ale i bardziej restrykcyjnym wymaganiom
w kwestii organizacyjnej.
Sprawa przyznania licencji uprawniającej do występów w klasie okręgowej
ważyła się niemal do ostatniej chwili.
Przed rozpoczęciem sezonu Dolnośląski Związek Piłki Nożnej poinformował, że klub nie otrzyma licencji ze
względu na stadion, który nie spełnia
podstawowych wymagań.
- Przepisy wymagają aby na trybunie
utworzyć ok. 200 siedzisk plastikowych dla kibiców. Ponadto konieczne jest zorganizowanie oddzielnego
sektora dla kibiców gości, na około
30 miejsc. Płyta główna musi zostać
ogrodzona, z wejściami na boisko.
Kabiny zmian, muszą posiadać minimum 8 miejsc siedzących. Przepisy
wymagają także utworzenia oddzielnych toalet – męskiej i damskiej, dla
kibiców – tłumaczy Jarosław Bumażnik, prezes Lechii Piechowice.
Modernizacji wymagają także szatnie. Powinny posiadać powierzchnię minimum 25 m2, własny natrysk
i toaletę. Także pomieszczenie dla
sędziów musi zostać wyposażone w
urządzenia sanitarne.
Na dzień dzisiejszy stadion miejski,
na którym swoje spotkania rozgrywa piechowicka Lechia nie spełnia
powyższych wymagań, na co zwracał uwagę Dolnośląski Związek Piłki Nożnej informując, że w obecnej
kondycji nie zostanie dopuszczony
do rozgrywek. Niestety, obecny stan
kasy klubowej nie pozwalał na przeprowadzenie choćby częściowej modernizacji. Występy w klasie okręgowej w przyszłym sezonie stanęły więc
pod znakiem zapytania.

Na szczęście pomocną dłoń wyciągnęła grupa piechowickich radnych i
burmistrz miasta Jacek Kubielski.
- W trybie awaryjnym dokonaliśmy
zmiany w budżecie. Przesunęliśmy
środki na wykonanie pewnych elementów, które są niezbędne dla
możliwości dalszego funkcjonowania
stadionu. Chodzi o trybuny, szatnie
dla zawodników i sanitariaty. Miejmy na sprawy bieżące klubu i efektów
nadzieję, że to co w tym roku zrobimy nie było widać – tłumaczy Radosław
będzie wystarczające, żeby nasz klub Bieniek.
mógł rozgrywać na stadionie swoje
Postawa zarówno burmistrza jak i
radnych rady miejskiej zyskała uznanie w oczach prezesa DZPN Andrzeja Padewskiego, który postanowił
przyznać Lechii Piechowice licencję
uprawniającą do startu w rozgrywkach. Klub musi spełnić jednak pewne warunki.

mecze – mówił Jacek Kubielski.
- Podczas ostatniej lipcowej sesji rada
miasta zabezpieczyła 300 tysięcy złotych w budżecie na modernizację stadionu. Pozwoli nam to na wykonanie
pewnych prac tak, aby obiekt spełniał
wymogi licencyjne. Chcielibyśmy podziękować Panu burmistrzowi, który
okazał nam wsparcie – mówił Radosław Bieniek, wiceprzewodniczący
rady miasta Piechowice.
O planach modernizacji stadionu
powiadomiony został Dolnośląski
Związek Piłki Nożnej. Radni postanowili pójść krok dalej i zaprosić do
Piechowic prezesa związku Andrzeja Padewskiego. Podczas spotkania
w urzędzie miejskim poinformowano
nie tylko o planach modernizacyjnych
na najbliższy czas ale i o kilkuletniej
perspektywie rewitalizacji obiektu.

- Dajemy klubowi szansę na rok gry
pod nadzorem infrastrukturalnym.
Lechii nie stanie się krzywda bo widać, że inwestycje będą realizowane,
że jest plan wykonania pewnych prac
i mam nadzieję, że do końca sezonu
2019/2020 piłkarze będą grać na dobrej płycie, przebierać się w dobrych
warunkach, a kibice będą mogli siedzieć na plastikowych krzesełkach
– mówił Andrzej Padewski, który tuż
po spotkaniu zamieścił na swoim
koncie na twitterze komunikat : „Bardzo dobre spotkanie z burmistrzem i
radnymi Piechowic. Stadion zostanie
zmodernizowany. Na ten cel przeznaczono 300 tys zł. Brawo samorząd i
dzięki za wsparcie klubu Lechia Piechowice”.

W najbliższym czasie na piechowickim stadionie planuje się wykonanie
ogrodzenia płyty boiska i wykonanie
trybun. Za około dwa miesiące ogłoszony zostanie przetarg na wykonanie tzw. szatni kontenerowych. Prace
- Będę lobbował by pieniądze prze- mają ruszyć niebawem i istnieje spoznaczone w budżecie na utrzyma- ra szansa, że zostaną zakończone
nie stadionu przekazywać na wyko- jeszcze w tym roku.
nywanie konkretnych zadań. Do tej
pory pieniądze te wykorzystywano
Adrian Klimas.
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Nie zostawimy
mieszkańców bez
komunikacji
- Warunki organizacji komunikacji publicznej
przedstawione przez Jelenią Górę na najbliższe 10
lat, są dla nas nie do przyjęcia. Chodzi nie tylko o
wzrost kosztów ale o ich nieprecyzyjne określenie,
które mogłoby w perspektywie skutkować naruszeniem dyscypliny finansowej miasta.

Podczas ostatniej sesji piechowiccy radni decydowali
czy przystać na proponowane przez miasto Jelenia Góra
warunki porozumienia międzygminnego w sprawie organizacji komunikacji miejskiej. Dyskusja, do której dołączyli licznie przybyli mieszkańcy była dość burzliwa. Dotyczyła bowiem problemu niezwykle istotnego z punktu
widzenia lokalnej społeczności Piechowic.
Linia nr 9 należy do najstarszych w MZK, funkcjonuje od
kilkudziesięciu lat. Każdy mieszkaniec Kotliny Jeleniogórskiej wie, że łączy Dworzec Główny PKP w Jeleniej
Górze z Piechowicami. Trasa ta jest jedną z najdłuższych
i najpopularniejszych. Teraz pojawiła się niepokojąca wizja skrócenia jej kursów do Sobieszowa lub nawet całkowitej likwidacji.
Wszystko przez warunki jakie stawia Jelenia Góra, które
dla Piechowic są nie do przyjęcia. Zaczyna się to od sukcesywnego (przez całe 10 lat trwania umowy) wzrostu
kosztów za każdy przejechany przez tabor MZK kilometr
na liniach do Piechowic (tzw. wozokilometr) po zwiększoną ilość tych kilometrów w związku ze zmiana sposobu rozliczania usługi. W myśl nowego porozumienia
Piechowice miałby samodzielnie ponosić koszty dojazdu
autobusów do Sobieszowa a nie do granicy miasta. - „To
dla nas oznacza konieczność pokrycia kosztów dodatkowych 14 tysięcy wozokilometrów” - zauważa burmistrz
Jacek Kubielski - wzrasta więc kilometraż jaki musimy
opłacić ale w zamian nie dochodzą żadne dodatkowe
kursy to po pierwsze. Co gorsza jednak aby miasto było
stać na nowe stawki prawdopodobnie ilość kursów trzeba by było zmniejszyć a przecież rozkład jazdy i tak jest
dość ubogi.- tłumaczy szef miasta Piechowice.
Czasu na podjęcie decyzji jest jednak bardzo mało, a
perspektywa komunikacyjnego wykluczenia Piechowic,
wydawała się tyle groźna, że część radnych była skłonna przystać na warunki porozumienia bez względu na
koszty, byle tylko utrzymać kursy trzech wymienionych
na wstępie linii.

Burmistrz Jacek Kubielski przyznawał, że oczywiście
podpisanie nowego porozumienia z Jelenią Góra byłoby po prostu najłatwiejsze i nie wymagało poszukiwania
rozwiązań alternatywnych. Jednak jak dodał jego obowiązkiem jest racjonalne gospodarowanie miejskim budżetem.
Alternatywą może być również bezpłatny transport do
Sobieszowa, bo według wstępnych ustaleń można znaleźć przewoźnika, który będzie świadczył taką usługę za
stawkę niższą od zaproponowanej przez MZK.
Ostatecznie przeważyły uchybienia prawne w prezentowanym tekście porozumienia. Pomijając fakt, że dotarło
ono do piechowickiego urzędu 20 sierpnia z terminem na
podjęcie decyzji do 20 sierpnia....to jeszcze realizowanie
płatności wynikających z umowy mogłoby się odbywać z
naruszeniem dyscypliny finansów publicznych. Bowiem
stawki w umowie rosnące z roku na rok są jeszcze tylko
prognozą, a rozliczenie i płatność miałaby następować
na podstawie wystawionej faktury dla miasta, nieograniczonej tą prognozą czyli w rzeczywistości nie wiadomo
jaką kwotowo. Tak więc przy planowaniu na dany rok budżetu nie były by znane rzeczywiste koszty komunikacji.
Natomiast rozliczenie usługi następowałoby już po rozliczeniu budżetu za dany rok.
Podpisanie porozumienia z Jelenia Górą w takim kształcie, skazywałoby Piechowice na przyjmowanie warunków finansowych w ciemno. Ponieważ nie byłoby wiadomo ile kosztowałby usługa komunikacyjna w roku
kolejnym. Natomiast formuła wypowiedzenia umowy z
terminem 6 miesięcznym ale ze skutkiem na koniec roku
sprawiałby, że nawet przy braku akceptacji warunków finansowych (kolejnej podwyżki) Piechowice i tak byłyby
zobowiązane do ich uregulowania. Innymi słowy musielibyśmy płacić za coś na co się nie zgadzamy. Trudno to
nazwać partnerską umową.
red.
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Nie unikniemy podwyżek za odpady
W największym stopniu przyczyniły się do tego wzrost kosztów zagospodarowania odpadów w RIPOK- u (Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w Ścięgnach-Kostrzycy. To również wzrost opłat
marszałkowskich, za składowanie odpadów, które podnoszono od 70 zł przez 140 zł, do 170 zł teraz, a w przyszłym roku będzie już 270 zł za tonę. Do tego dochodzi zwiększenie liczby surowców, które muszą segregować
mieszkańcy. Segregacja odpadów w naszym mieście przechodzić będzie na wyższy poziom. Rosną związane z
tym wymagania, musimy jednak dostosować się do przepisów unijnych oraz do rozporządzenia Ministra Środowiska, które wprowadziło jednolity system gospodarki odpadami w całym kraju.
Poniżej stawki ustalone przez KCGO

Gotowy jest projekt budowy skrzyżowania nowej obwodnicy z ulica Polną.
To konieczna korekta planu budowy obwodnicy, która zapobiegnie odcięciu Pakoszowa od centrum Piechowic. Przeprojektowane skrzyżowanie będzie teraz miejscem z pełną przejezdnością w tym również możliwością skrętu w lewo,
tak aby można było swobodnie przejechać na drugą stronę mającej powstać nowej drogi. Poprawione w projekcie
skrzyżowanie będzie oświetlone, znajdzie się tam również przejście dla pieszych.
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Program imprezy:
›› 14:00 - 14:30 konkursy i
zabawy muzyczne.
›› 14:30 - 15:00 koncert
A.M.A Trio cz. I
›› 15:00 - 15:30 konkurs
Dobry Smak
›› 15:30 - 16:00 koncert
A.M.A Trio cz. II
›› 16:00 - 16:30 konkursy i
zabawy muzyczne.
›› 16:30 - 17:00 ogłoszenie
wyników gry w bule oraz
wręczenie nagród

Dzień Jesieni w
Piechowicach
28 września (sobota) na
terenie Pałacu Pakoszów
odbędzie się piechowicki
Dzień Jesieni.
Wydarzenie odbędzie się już po raz
dzisiąty. Dzień Jesieni przyciąga do
Piechowic sporą grupę gości spoza miasta. Czynny udział biorą w
nim m.in. mieszkańcy Jeleniej Góry,
Cieplic, Sobieszowa, na których tereny Pałacu Pakoszów działają jak
magnes. W tym roku zaplanowano
m.in. zabawę plastyczną “Eko obrazki”, mega planszówkę w terenie,
turniej w bule, warsztaty i stoiska, w
tym m.in. eko kosmetyki, ciasta, popcorn i inne. Jak co roku najmłodsi
będą mogli spróbować swoich sił w
miasteczku ruchu drogowego. Zaplanowano także koncert zespołu
A.M.A. Trio.
Organizatorem Dnia Jesieni jest Piechowicki Ośrodek Kultury.
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LECHIA
PIECHOWICE
KLASA OKRĘGOWA
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Lechia gotowa do
nowego wyzwania

SEZON 2019/2020

mogą pamiętać go także
z czasów występów w
klasie okręgowej w barwach Piasta Dziwiszów.
Oprócz niego skład zespołu zasilił Mateusz
Marceniuk – bramkarz
występujący wcześniej
w barwach Karkonoszy
Jelenia Góra.

BRAMKARZE
Mateusz Marceniuk, Piotr
Śmiech, Tomasz Niemiec

OBROŃCY
Tomasz Bukat, Michał
Mackiewicz, Michał Misiura, Mateusz Myjak, Jakub
Szalej, Dawid Walczak,
Rafał Woronowicz.
POMOCNICY
Mariusz Kowalski-Ciepiela, Marcin Kwiatkowski,
Marcin Morański, Jakub
Najczuk, Tomasz Nosal,
Radosław Palewicz, Marcin Ramski, Artur Śmigasiewicz, Sebastian Rzepecki, Sławomir Sobczak.
NAPASTNICY
Wojciech Paradowski, Domink Pietrzykowski, Piotr
Polak, Robert Wąsiewski,
Dominik Kik.

TRENER
Marcin Ramski

PREZES KLUBU
Jarosław Bumażnik

Piłkarze Lechii Piechowice zakończyli okres przygotowawczy do
nowego sezonu. Przypomnijmy,
że podopieczni trenera Marcina
Ramskiego rywalizują w jeleniogórskiej klasie okręgowej.
Po niezwykle udanym ubiegłorocznym sezonie zakończonym zdobyciem mistrzostwa A-klasy piłkarze
otrzymali niemal miesiąc wolnego
by „naładować akumulatory” przed
kolejnym wyzwaniem. A tym będzie
niewątpliwie walka o utrzymanie się
w jeleniogórskiej klasie okręgowej.
Beniaminek rozpoczął okres przygotowawczy 15 lipca.
- Trenowaliśmy trzy razy w tygodniu.
Dodatkowo rozgrywaliśmy mecze
sparingowe. Z frekwencją podczas
zajęć bywało różnie ale zawsze mogłem liczyć na co najmniej 12 osób.
W okresie przygotowawczym sprawdziliśmy kilku nowych zawodników
i zdecydowaliśmy, że jeden z nich
dołączy do drużyny – mówił Marcin
Ramski, trener Lechii Piechowice.
Mowa o Dominiku Kiku, który po
roku karencji dołączył do zespołu na zasadzie wolnego transferu.
Ostatnio reprezentował on barwy
Włókniarza Mirsk, ale lokalni kibice

- Chcemy bazować na
zawodnikach, którzy wywalczyli awans i dać im
możliwość sprawdzenia się w klasie
okręgowej – tłumaczy Marcin Ramski.
Lechia rozegrała latem 5 meczów
sparingowych w których odnotowała 1 zwycięstwo i 4 porażki (Kwisa
Świeradów Zdrój 0-2, Victoria Jelenia Góra 1-2, Stella Lubomierz 3-5,
Halniak Miłków 2-1, Łużyce Lubań
0-3). Wyniki biorąc pod uwagę okres
urlopowy i związane z nim liczne
absencje zawodników nie oddaje w
pełni możliwości drużyny.
- Celem na przyszły sezon jest na
pewno spokojne utrzymanie. Okolice 8-10 miejsca w pełni nas satysfakcjonują. Nie byłem na zbyt wielu
meczach klasy okręgowej więc nie
wiem jaki jest tak naprawdę poziom.
Myślę, że jest to liga w której na ambicji, na chęci, na woli walki można
to utrzymanie spokojnie wywalczyć
– powiedział szkoleniowiec Lechii.
Adrian Klimas.
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UWAGA!
Szanowni Czytelnicy, informujemy
że w terminie od 15 października
do 31 listopada Miejska Biblioteka
Publiczna będzie nieczynna, z powodu obowiązkowej inwentaryzacji księgozbioru.

9

Przed nami IX Czasówka Górzyniecka
Zarząd Klubu Sportowego Lechia Piechowice zaprasza
na IX edycję Czasówki Górzynieckiej.
go wypoczynku poprzez uprawianie sportów rowerowych.
Impreza jest także doskonałą
promocją szlaków rowerowych
znajdujących się w Piechowicach jak i promocją samego
miasta poprzez organizację zawodów o zasięgu regionalnym z
udziałem znanych zawodników
kolarstwa górskiego.

W przypadku problemów techniczno – organizacyjnych termin ten
może ulec wydłużeniu.
Zwroty książek w tym okresie będzie można dokonać w Piechowickim Ośrodku Kultury - punkt informacji (parter).
Za niedogodności przepraszamy.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Piechowice działając na podstawie art. 30 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.
U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 35
ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o
gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn.
zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Piechowicach został
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
pod numerami : RN.6845.7.2019,
RN.6845.8.2019.
Wykazy są dostępne do wglądu w
godzinach pracy Urzędu.

+ Aktywni Seniorzy 60
Ogłaszają zapisy osób chętnych do
uczestniczenia w zajęciach terapii ruchowej w celu poprawy sprawności
fizycznej i psychicznej organizmu. Zapisy prowadzone będą w biurze Koła
ul. Kryształowa 53 od 28 sierpnia w
godzinach otwarcia biura.
Zadanie zostało dofinansowane ze
środków programu „Działaj Lokalnie”
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek
Działaj Lokalnie LGD Partnerstwo Ducha Gór. Pierwsze zajęcia 11.09.2019,
godz. 10:30 w sali POK.

14 września oczy wszystkich miłośników sportów rowerowych będą
zwrócone na Piechowice. W dzielnicy Górzyniec odbędzie się bowiem IX już edycja „Czasówki Górzynieckiej”. Zawodnicy zmierzą się
z wymagającą trasą im. Marka Galińskiego wiodącą z Górzyńca do
Rozdroża Izerskiego.
Impreza ma na celu upamiętnienie
wybitnego zawodnika, związanego
z Piechowicami - Ś.P. Marka Galińskiego. Co roku jest to także świetna
okazja zarówno dla profesjonalistów
jak i amatorów do wspólnej rywalizacji w przyjacielskiej atmosferze. Organizatorzy chcą także propagować
idee zdrowego trybu życia i czynne-

Śruboludki

w

Piechowicach
Do 20 września w Galerii Wystawowej Piechowickiego Ośrodka
Kultury można zobaczyć niezwykłą ekspozycję czyli „Świat Śruboludków”.
Wystawa prac artystycznych
wykonanych z metalowych
prętów, blaszek czy

Adrian Klimas.

Program zawodów :
›› 9:00 otwarcie biura zawodów - teren Huty Szkła
Kryształowego „Julia”.
›› 9:30 - 11:00 odbiór numerów startowych - Huta
Szkła Kryształowego
„Julia”
›› 12:00 start pierwszego zawodnika - Górzyniec, miejsce przy tablicy pamiątkowej Marka Galińskiego.
›› 15:00 zakończenie imprezy - teren Huty „Julia”

też śrubek, którą
można zobaczyć
w
piechowickiej
galerii wystawowej, to „gra drużynowa”. Metalowe
dzieła żartobliwie
zwane śruboludkami nie są efektem
pracy jednego artysty czy rzemieślnika,
lecz efektem pracy
całej drużyny, całego
zespołu ludzi pracujących w jeleniogórskiej
firmie ASDOM.

Liderem tego zespołu i właścicielem firmy
jest Pan Andrzej Sztur,
jeleniogórski
przedsiębiorca, który swoją
przygodę z metalowym rzemiosłem rozpoczął 24 lata temu.
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Sportowy Piknik Seniorów
Uczestniczyło w nim ponad 110 osób –
członków i sympatyków koła, kilku ze
swoimi rodzinami.
Rywalizacja sportowa rozgrywana w dwóch kategoriach
„kobiety”, mężczyźni” i w pięciu konkurencjach: „rzuty
piłeczką do kosza”, „slalom z piłeczką na paletce”, „rzut
piłką lekarską”(2 kg.) „ rzuty lotkami do tarczy”(dart), i
siódme mistrzostwa Piechowic w „rzucie beretem moherowym”. Rywalizacja w poszczególnych konkurencjach
była zacięta - wymagała koncentracji, techniki, sprytu i
szczęścia.

- upieczone profesjonalnie przez Józefa Olesiewicza.
Uczestnicy wyszli syci i zadowoleni apelując o kontynuowanie takich imprez w następnych latach.
Zarząd koła serdecznie dziękuje gospodarzom ogrodów działkowych Papiernik, którzy po raz kolejny udostępnili nam swój teren i wszystkim członkom koła, którzy wspomagali członków zarządu w przygotowaniu tej
imprezy.

Zwycięzcy konkurencji w kategoriach Panie i Panowie:
Bańbor

• rzuty piłeczką do kosza – Maria Łabęcka, Lech

• slalom z piłeczką na paletce – Teresa Goś,
Lech Szczap
• rzut piłką lekarską (2 kg.) – Teresa Goś , Tadeusz Guła
• rzuty lotkami do tarczy
Kazimierz Zalewski

– Renata Derkowska,

• rzut beretem moherowym – Krystyna Guła,
Lech Szczap
Trzy osoby (z miejsc I – III) w każdej konkurencji otrzymały cenne i praktyczne nagrody. Zdjęcia z imprezy i
nagrodzonych są na naszej stronie na facebooku i na
stronie POK w zakładce PZERiI.
W trakcie zawodów, w przerwach między konkurencjami i po, trwała wspólna zabawa przy muzyce mechanicznej, działała kawiarenka Seniora z gorącymi napojami, domowym smalcem z ogórkami małosolnymi oraz
były serwowane kiełbasy z grilla, kaszanki i boczek,

14.09.2019 r. Zapraszamy członków i sympatyków z rodzinami na „Festyn - Święto Pieczonego Ziemniaka”.
Jest to kolejna realizacja zadania publicznego na które
uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta. W programie ziemniaka w roli głównej konkursy : rzeźba z
ziemniaka, jesienny strój, potrawa z ziemniakiem, okazałe warzywo oraz zabawowe konkurencje sprawnościowe.
Zapewniamy dobrą zabawę, fajne nagrody i smakowite
potrawy. Zapisy przyjmujemy w naszym biurze w budynku POK od 28.08.2019 r.
26.09.2019 r. rozpoczynamy jednodniową wycieczką
Brzeg + Opole piechowickie obchody Międzynarodowego Dnia Seniora. Informacje szczegółowe w ogłoszeniach. Zapisy na wycieczkę od 04.09.2019 r. w biurze
koła w budynku POK.
11.09 2019 r. grupa nieformalna „Aktywni Seniorzy 60+”
w współpracy z Lokalną Grupą Działania „Duch Gór”
rozpoczyna realizację zadania „Impresje ruchowe dla
seniorów”, przeznaczone są dla wszystkich seniorów,
którzy pragną poprawić swoją kondycję, zadbać o dobre samopoczucie oraz zwiększyć swoją witalność. Elementy gimnastyki, ćwiczenia rozciągające i inne będą
prowadzone przez wykwalifikowaną fizjoterapeutkę Panią mgr. Anetę Blicharską. Zapisy przyjmowane będą w
naszym biurze w budynku POK od 28.08.2019 r.

Zarząd Koła nr 9
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Sprawozdanie z XXVII Licheńskich Spotkań
Trzeźwościowych
W dniach 27-28 lipca 2019 już tradycyjnie
udaliśmy się do Lichenia.

N

asza grupa trzeźwych ludzi z Klubu Abstynenta
,,EDEN” i grupy AA ,,Kamienna” kolejny raz miała
okazję do integracji. Spotkanie te co roku są ważnym
wydarzeniem w Licheniu. Odbywają się zawsze w
ostatnią sobotę i niedzielę lipca, organizowane przez
Intergrupy AA ,,Jedność” i ,,Licheńskie Apostolstwa
Trzeźwości”. W spotkaniu brało udział tysiące ludzi z
całej Polski. W programie dwudniowego spotkania są
prelekcje znawców problemu alkoholowego, autorów
programów profilaktycznych, lekarzy, psychologów,
terapeutów, duszpasterzy i teologów. Tu naprawdę ludzie z problemami odnajdują swoje miejsce w życiu,
biorą udział w mitingach, słuchają wykładów a program spotkań jak co roku jest obszerny.
W tym roku pod hasłem „Znów Nabierzesz Sił” modliliśmy się o powrót do zdrowia ludzi naszych klubów,
którzy nie mogli z nami być w Licheniu. Każdy znalazł
coś dla siebie, Ci którzy byli po raz pierwszy zwiedzili

bazylikę i urocze miejsca wokół niej. Wielkim przeżyciem dla wielu uczestników było wejście na Golgotę
i Msza Św. O godzinie 19.00 połączona z świadectwem trzeźwości pod przewodnictwem JE bpa Stanisława Gębickiego, biskupa pomocniczego diecezji
Włocławskiej. W niedzielę rano udaliśmy się na Drogę
Krzyżową do Lasku Grąblińskiego, przy każdej stacji ktoś składał świadectwo i swoje intencje. Wracaliśmy z Lichenia podbudowani duchowo i pełni wrażeń.
Ci, którzy chociaż raz przeżyli Licheńskie Spotkania
Trzeźwościowe „łapią bakcyla” i chcą tu wracać. Nigdy nie mamy kłopotu z zebraniem kompletu uczestników. Takie zloty są też wspaniałą zabawą i okazją
do spotkań z przyjaciółmi z terenu całej Polski. Wszyscy byliśmy zadowoleni z udanej wycieczki, ponieważ
pogoda nam dopisała.
Dziękujemy Komisji d/s. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych za dofinansowanie wyjazdu na XXVII
Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe.
Klub Abstynenta EDEN

Wyłoniony został wykonawca kanalizacji deszczowej
przy ul. Prusa i Szymborskiej.
Do ogłoszonego przez Urząd Miasta
zamówienia wpłynęły dwie oferty.
Zdecydowano, że inwestycję zrealizuje firma Usługi Ogólnobudowlane
„Pama” Adrian Bucholc z Sosnówki.
Wartość zadania wyceniła ona na 206
tysięcy złotych.
W ramach inwestycji zostanie wykonana kanalizacja deszczowa o długości 64 metry na ulicy
Szymborskiej oraz 134 metry na ul. Prusa. Wykonawca po zakończeniu prac jest zobowiązany
do odbudowy nawierzchni drogi. Na realizację
zamówienia ma 75 dni od momentu zawarcia
umowy.
red.
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Michałowickie
Mistrzostwa
w Grillowaniu
27 lipca 2019 r. odbyły się
kolejne Michałowickie Mistrzostwa w Grillowaniu,
tym razem po raz pierwszy
pod hasłem „Dzień Michałowic”.
Pięknie przygotowane stanowiska i zapach przepysznych grillowanych potraw
towarzyszył wszystkim odwiedzającym Michałowice
przez cały czas trwania imprezy. Niezapomniane emocje i uśmiechy na twarzach
uczestników konkursu jak i
smakoszy kulinarnych smakołyków dało się zauważyć
nie tylko w trakcie trwania
grillowania, ale i przez kilka
następnych dni.
Wygrała drużyna Kasi i Roberta ze Świerzawy przygotowując jabłko faszerowane
kaszanką i kiszoną kapustą, drugie miejsce zajęła
Magdalena za grillowane
pstrągi podane z ryżem z
jarzynami i szynką parmeńską, trzecie miejsce na podium przypadło Andrzejowi
i Sebastianowi, którzy gusta jury zachwycili żeberkami z sosem kurkowym.
Wszystkim grillującym gratulujemy pomysłowości i
wyczucia smaku. Szczególne podziękowania dla Pana
Radnego Mariusza Łojko,
który ufundował grillowane
prosię dla wszystkich gości.
Zabawa była udana i wszyscy dobrze się bawili.

Dziękujemy przybyłym
Gościom, Burmistrzowi
Piechowic, Panu Radnemu, Zarządowi Osiedla,
wszystkim
sponsorom
oraz Księdzu Kubkowi i
pani Danucie, która starała się, aby nikomu nic
nie zabrakło. Dziękujemy wszystkim tym, którzy swoja obecnością
uświetnili naszą imprezę.
Do zobaczenia za rok !
A.Z., D.M.
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Mój mały i wielki świat
Ksenia Kuligowska to jeleniogórzanka, której
rysunek i malarstwo prezentowano na przełomie lipca i sierpnia br. w galerii wystawowej
Piechowickiego Ośrodka Kultury. Jej orężem
w walce z przeciwnościami losu i chorobą jest
twórczość artystyczna. Swoje uwagi na temat
otaczającej nas rzeczywistości „zapisuje” w
postaci obrazów.

Obrazy które przemawiają
Mocną stroną Kseni jest nie przekaz werbalny, ale zdolności malarskie i
wspaniała mama Mieczysława, która nieustannie ją inspiruje do działania
oraz jest menadżerem jej twórczości. W minioną środę odbył się finisaż
wystawy „Mój mały i duży świat” autorstwa Kseni Kuligowskiej. Zaproszeni na tę uroczystość goście z ciekawością oglądali prezentowaną w
galerii wystawę, aby odczytać wpisany w nią przekaz.

“ Wszystko
co się
wydarza
dla mego
dobra się
dzieje. „

1

Nie trzeba szukać
szczęścia i piękna
daleko , bo kryje się ono
w obcowaniu z przyrodą
i zwierzętami, które nas
otaczają.

2

Naszą planetę lepiej
postrzegać przez pryzmat piękna architektury
stworzonej przez człowieka niż przez pryzmat
jestestwa istoty ludzkiej,

3

Wszechświat to
nieskończoność,
tajemnica i wiara, której
częścią jesteśmy i zawsze
będziemy.
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Molkky
sposobem
na nudę
Na dziedzińcu Szkoły Podstawowej w Piechowicach
rozegrano turniej w Molkky.
Zawody zorganizowano w ramach projektu „Niesportowiec
też sportowiec – Piechowice
2019”.

M

olkky to gra plenerowa, idealna dla osób
w każdym wieku. W skrócie
– zawodnicy rzucają drewnianym zbijakiem tak, aby
wywrócić nim upatrzone
wcześniej, ponumerowane
kręgle. Celem jest uzbieranie dokładnie 50 punktów.
Molkky powstała zaledwie
kilkanaście lat temu w oparciu o tradycyjną grę fińską.
Można w nią grać wszędzie
– na boisku, w parku, na plaży czy żwirowym placu.
- Chcemy żeby dzieciom w
czasie wakacji, tym które
pozostają na miejscu, zapewnić atrakcyjną formę
spędzania czasu wolnego.
Każdy może przyjść i wziąć
udział w cyklu „Niesportowiec też sportowiec – Piechowice 2019” - mówił Ryszard Cegła, prezes ogniska
TKKF Karkonosze w Jeleniej
Górze.
Cykl rozpoczął się turniejem w Boule. Następnie
zorganizowano zawody w
Petanque. A zakończy się
pod 25 sierpnia turniejem w
skandynawską grą Szachy
Wikingów.

- Molkky oprócz rozwijania umiejętności takich
jak celność czy logiczne
myślenie zapewnia także dużo zabawy. Trzeba
też sprawnie liczyć, bo
każda pomyłka kosztuje
gracza utratę punktów –
tłumaczy Ryszard Cegła,
nadzorujący przebieg zawodów.
Dla najlepszych zawodników
przewidziano
nagrody w postaci pamiątkowych pucharów i
dyplomów. Turniej zorganizowało
Okręgowe
Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej Karkonosze w Jeleniej Górze
przy wsparciu Miasta
Piechowice.
Adrian Klimas.
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Skrzat
Piechowicki
będzie czuwać
nad czystością
Skrzat „Czyścioch”
pojawił się przed
budynkiem Piechowickiego Ośrodka
Kultury. Jest to
dzieło artysty Mirosława Norowskiego– mieszkańca
Piechowic.
Uroczystego
odsłonięcia
postaci Skrzata Piechowickiego dokonano w piątek
(9 sierpnia) w obecności
mieszkańców, radnych rady
miejskiej i zespołu Szklarki.
„Czyścioch” ma cieszyć oko
mieszkańców, a także przypominać o obowiązku dbania o miasto.
Chcemy żeby Ci, którzy na
niego patrzą, którzy będą
się z nim fotografować, pamiętali o tym żeby w mieście
było czysto i schludnie, bo
na tym nam wszystkim zależy – mówiła Anna Kalisz,
dyrektor POK.
Skrzat jest postacią fikcyjną,
która często pojawiała się w
literaturze jako przyjazna ludziom i chętna do niesienia
pomocy. Pomysł na wykonanie postaci zrodził się w głowie dyrektor Piechowickiego
Ośrodka Kultury już w 2011
roku.

- Początkowo myślałam o Karkonoszu, Liczyrzepie – postaciach
które miały pełnić funkcję nie tylko dekoracyjną ale i użytkową. W
zamyśle miały one trzymać przed
sobą kosz i pośrednio dbać o to
aby przed ośrodkiem kultury było
czysto. Przychodziły kolejne rozdania środków finansowych i cały
czas coś nie wychodziło, trwało
to dość długo. Przełom nastąpił w
maju tego roku (2019 – dop. red.)
kiedy zorganizowaliśmy wystawę Mirka Norowskiego, który właśnie takie
postacie konstruuje. Podczas wernisażu zapytałam wprost Pana Mirka
czy moglibyśmy podjąć współpracę i
czy mogłabym swoje marzenia przekłuć właśnie w taką postać metalowobetonową na co artysta odpowiedział
krótko : „Oczywiście, nie ma problemu” - wspomina Anna Kalisz.
Droga do realizacji była już dużo krótsza. Anna Kalisz wraz z współpracownikami Piechowickiego Ośrodka
Kultury wykonała projekt skrzata i
wstępne szkice, które zostały przekazane miejscowemu artyście.
- Prace nad postacią Skrzata „Czyścioszka” trwały około miesiąca.
Pracowałem nad nim popołudniami,
kiedy wypełniłem już wszystkie swo-

je obowiązki – powiedział Mirosław
Norowski. Postać w wykonana jest z
metalu i betonu. Skrzat ma metalowe
nogi. Z tego samego materiału wykonane zostało siedzisko. Ręce wykonane są z metalowych prętów. Reszta
to już zbrojenie, siatka, kleje wodo i
mrozoodporne, do tego doszły ciuszki
i broda wykonana z mopa – tłumaczy
artysta.
Na uwagę zasługuje fakt, że Pan Mirosław wykonanego skrzata przekazał
Piechowickiemu Ośrodkowi Kultury
w formie darowizny. Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem i krótkim
koncertem piechowickiego zespołu
„Szklarki”.
Adrian Klimas.

