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Wiadukty jednak do rozbiórki
W

nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących sprawy nie użytkowanych wiaduktów drogowych nad linią
kolejową relacji Jelenia Góra – Szklarska
Poręba, w związku z decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru
Budowlanego nakazującej Gminie Miejskiej Piechowice rozbiórkę powyższych
obiektów, podjąłem decyzję o rozpoczęciu
procedury rozbiórkowej.
Ze względu na nie uregulowany stan
prawny tych obiektów, które de facto nie
zostały przekazane Gminie decyzją komu-

nalizacyjną i nie stanowią majątku Gminy
Piechowice, złożyłem odwołanie od nakazu
rozbiórki do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego za pośrednictwem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który jednak utrzymał w mocy nakaz
rozbiórki i i tym samym decyzja stała się
ostateczna. Jest to bardzo niekorzystna dla
naszego samorządu decyzja, gdyż rozbiórka
tych obiektów wymaga zaangażowania dużych nakładów finansowych z tak skromnego budżetu naszego miasta.
Z tego względu, pomimo rozpoczęcia
skomplikowanego
procesu rozbiórki tych obiektów,
podjąłem decyzję
o wystąpienie ze
skargą do Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Warszawie
na powyższą decyzję.
Obecnie trwają
prace związane z
przygotowaniem
dokumentacji na

Komu
przekazać?

rozbiórkę wiaduktów, która m.in. określi
nam orientacyjny koszt robót rozbiórkowych, a następnie zostanie ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie
wykonawcy robót.
O dalszych krokach naszego działania w
powyższej sprawie będziemy informować
w kolejnych wydaniach Informatora Piechowickiego
Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

Będziemy sprzątać
po naszych pupilach

Rozliczając PIT za 2014 rok mogą Państwo wesprzeć lokalne

organizacje pożytku publicznego. Wypełniając druki należy wpisać
w rubryce wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz
organizacji pożytku publicznego OPP numer KRS wybranej organizacji, w rubryce informacje uzupełniające cel, nazwę organizacji, której przekazujemy 1%.
Poniżej lista organizacji pożytku publicznego z terenu naszej
Gminy, które pozyskują w ten sposób środki na wsparcie swoich
działań:
1. Rubryka cel: UKS Krokus Piechowice 2035
Numer KRS 0000 270 261
2. Rubryka cel: PKS Lechia Piechowice 2735
Numer KRS 0000 270 261
3. Rubryka cel: ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski (8 Piechowicka Drużyna Harcerska Burza, 8 Piechowicka
Gromada Zuchowa „WESOŁA KOMPANIA”)
Numer KRS 0000 264 246
4. Rubryka cel: Ochotnicza Straż Pożarna, 58-573 Piechowice,
ul. Szkolna 4. Numer KRS 0000 116 212
5. Rubryka cel: Liga Ochrony Przyrody (ul. Świerczewskiego
21, 58-573 Piechowice)
Numer KRS 0000 113 431
6. Rubryka cel: Stowarzyszenie Klub Lechia 497
Numer KRS 0000 270 261
Zapraszamy do przekazania swojego 1% naszym organizacjom.
Elżbieta Tokarek

Gmina Miejska Piechowice
zaplanowała w bieżącym roku
zakup dystrybutorów wraz
z torebkami na psie odchody.
Chcielibyśmy przybliżyć Państwu zalety oraz zasady ich
wykorzystania.
Dystrybutory z torebkami
zlokalizowane będą w miejscach publicznych, tak aby
umożliwić do nich dostęp jak
najszerszej liczbie właścicieli
psów. W torebkach znajdować
się będą usztywnione papierowe
łopatki,
które pozwolą
posprzątać nieczystości nawet po dużych
psach. Tak zapełnioną torebkę będzie można wrzucić do
kosza ulicznego
lub parkowego,
ponieważ psie

nieczystości stanowią odpad
komunalny. Obecnie trwają
prace nad ustaleniem lokalizacji około 15 dystrybutorów.
W związku z tym uprzejmie prosimy Państwa o wnoszenie propozycji lokalizacji
dystrybutorów pracownikowi
ds. ochrony środowiska, pokój
nr 16, nr tel. 75 75 48 915, adres
email: ochrona.srodowiska@
piechowice.pl.
Beata Janulis
insp. ds. ochrony środowiska
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Ceny za wodę i ścieki bez zmian w 2015r.
Informujemy,

że ceny za wodę i ścieki do końca 2015 r. na terenie Piechowic
nie ulegną zmianie. Będą obowiązywać te
same stawki, jak w roku 2014. Rada Miasta Piechowice w dniu 29 stycznia 2015
r. przedłużyła czas obowiązywania dotychczasowej taryfy i dopłat do cen wody
i ścieków na okres od 01 marca 2015 r. do
31 grudnia 2015 r.
Na podstawie uchwał Rady Miasta Piechowice: Nr 227/XLVI/2014 z dnia 30
stycznia 2014 r. i Nr 13/IV/2015 z dnia 29
stycznia 2015 r. obowiązują następujące
taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Miejskiej Piechowice:
Cena taryfowa za zbiorowe dostarczanie wody dla:
1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) - 7,68 zł/m³ (netto) =
8,29 zł (brutto)
2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza - 7,68 zł/m³ (netto) =
8,29 zł (brutto)
3. Grupa 3 - użytkownicy rodzinnych
ogródków działkowych - 7,68 zł/m³ (netto)
= 8,29 zł (brutto)
Cena taryfowa za zbiorowe odprowa-

dzanie ścieków dla:
1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) - 14,13 zł/m³ (netto)
= 15,26 zł (brutto)
2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza - 14,13 zł/m³ (netto) =
15,26 zł (brutto)
Uchwałą Nr 14/IV/2015 Rada Miasta
Piechowice z dnia 29 stycznia 2015 r. zatwierdziła dopłaty dla odbiorców usług
z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków:
Dopłata do ceny za zbiorowe dostarczanie wody dla:
1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) - 2,50 zł/m³ (netto) =
2,70 zł (brutto)
2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza - 0,00 zł/m³ (netto) =
0,00 zł (brutto)
3. Grupa 3 - użytkownicy rodzinnych
ogródków działkowych - 2,50 zł/m³ (netto)
= 2,70 zł (brutto)
Dopłata za zbiorowe odprowadzanie
ścieków dla:
1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) - 4,65 zł/m³ (netto) =
5,02 zł (brutto)

Promesa dla Piechowic
Uprzejmie informuję, że

w ramach podziału środków
na usuwanie skutków klęsk
żywiołowych Ministerstwo
Administracji i Cyfryzacji
przyznało Gminie Miejskiej Piechowice promesę
dotacji w wysokości 1 100
000,00 złotych do realizacji w 2015 roku. Zgodnie z
wytycznymi MAiC z dnia
15.10.2012 roku oraz art.
128 ust.2 ustawy z dnia 27
Z pozyskanych pieniędzy zostanie m.in. wyremontowana
sierpnia 2009 r. o finansach
ulica Zawadzkiego.
publicznych, dotyczącymi
1. Odbudowa kanalizacji deszczowej
zasad i trybu uruchamiania
o
średnicy Ø 500, przy ul. Orzeszkowej
środków budżetu państwa, dotacja ta nie
i
Prusa
- etap I
może przekroczyć 80 procent kosztów
2.
Odbudowa
części ulicy 1-go Maja
realizacji zadania, tak więc finansowy
3.
Odbudowa
ulicy
Zawadzkiego - etap I
wkład Gminy musi wynieść minimum 20
Pomimo
przyznanej
w tym roku
procent kosztów inwestycji.
znacznej
kwoty
dotacji,
biorąc
pod uwaZ protokołu strat w infrastrukturze
gę
duże
potrzeby,
będę
występował
do
Gminy Piechowice spowodowanych
Ministerstwa
o
przyznanie
naszej
Gmiprzez intensywne opady deszczu w 2014
roku, który został zweryfikowany przez nie dodatkowych środków finansowych
Komisję Wojewódzką powołaną przez w ramach tzw. drugiej transzy.
Burmistrz Miasta Piechowice
Wojewodę Dolnośląskiego, zostały przyWitold Rudolf
jęte do realizacji następujące zadania:

2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza - 0,00 zł/m³ (netto) =
0,00 zł (brutto)
W związku z powyższym poniżej podajemy, jakie ceny będą obowiązywać odbiorców usług.
Cena za zbiorowe dostarczanie wody
po dopłacie dla:
1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) - 5,18 zł/m³ (netto) =
5,59 zł (brutto)
2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza - 7,68 zł/m³ (netto) =
8,29 zł (brutto)
3. Grupa 3 - użytkownicy rodzinnych
ogródków działkowych - 5,18 zł/m³ (netto)
= 5,59 zł (brutto)
Cena za zbiorowe odprowadzanie ścieków po dopłacie dla:
1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) - 9,48 zł/m³ (netto) =
10,24 zł (brutto)
2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza - 14,13 zł/m³ (netto) =
15,26 zł (brutto)
Powyższe taryfy, dopłaty i ceny obowiązują do 31 grudnia 2015 r.
Sporządziła: Halina Leszczyńska-Himik

Zmiany w ZGK
Zmieniły się władze Związku Gmin Karkonoskich, którego właścicielem jest sześć
gmin, w tym Piechowice. Nowym przewodniczącym zarządu został Radosław Jęcek
– burmistrz Karpacza, wiceprzewodniczącym – burmistrz Piechowic Witold Rudolf.
Piechowicka Radna Irena Chromik, która
jest delegatem Zgromadzenia ZGK, weszła
w skład komisji rewizyjnej.
ZGK zajmuje się przede wszystkim zagospodarowaniem odpadów, segregacją,
edukacją ekologiczną i wspólną promocją.
Związek prowadzi spółkę Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami, która z kolei
prowadzi RIPOK w Kostrzycy, do którego
trafiają odpady z naszych gmin.
– Są już pierwsze owoce pracy nowych
władz. Do związku przystępuje Gmina Jeżów Sudecki – mówi wiceprzewodniczący
ZGK Witold Rudolf. – Finalizuje się nowa
inwestycja, polegająca na przetwarzaniu odpadów na energię elektryczną.
Przetwarzaniem energii zajmie się wprawdzie inwestor prywatny, ale zysk dla ZGK
będzie m.in. taki, że zmniejszy się ilość odpadów, trafiających na hałdę. Inwestor uzyskał już decyzję środowiskową.
R. Z.
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Jak

już wspominaliśmy w poprzednim
numerze, Burmistrz Piechowic Witold Rudolf w połowie stycznia powołał swoją zastępczynię. Została nią Dorota Piróg. Niżej
przybliżamy, jakie ma plany i jakie obejmie zadania związane z pracą na nowym
stanowisku.
Dorota Piróg jest absolwentką Akademii Ekonomicznej Wydziału Gospodarki
Regionalnej i Turystyki w Jeleniej Górze,
kierunek bankowość i ubezpieczenia. Ma
41 lat, mężatka, jedno dziecko.
Doświadczenie zawodowe zdobyła w ponad dziesięcioletniej pracy na stanowisku
kierowniczym w RUCH S.A., gdzie była
odpowiedzialna za pion logistyki, a w późniejszym okresie za realizowaną sprzedaż,
budowanie planów inwestycyjnych, kadry
i marketing. Zarządzała grupą przeszło 40
osób oraz ściśle współpracowała z ponad
trzystoma mikroprzedsiębiorcami. Do dnia
powołania na stanowisko zastępcy burmistrza była zatrudniona w Urzędzie Miasta
w Piechowicach na stanowisku inspektora.
W ubiegłorocznych wyborach samorządowych kandydowała na stanowisko burmistrza. Jak pamiętamy, przegrała dwoma
głosami z Jackiem Kamińskim, uzyskałamtrzeci wynik, i nie weszła do drugiej tury.
– Traktuję to jednak jako duży sukces,
gdyż byłam najmniej znaną z sześciorga
kandydatów – mówi Dorota Piróg. – Biorąc
pod uwagę wysoki wynik wyborczy oraz to,
że w radzie zasiadają 3 osoby z mojego ko-

mitetu, otrzymałam od obecnie
wybranego Burmistrza propozycję objęcia stanowiska zastępcy,
którą przyjęłam.
Takie rozwiązanie pozwoli na
skuteczniejsze
zarządzanie miastem i współpracę z Radą.
Zastępca Burmistrza będzie
zajmować
się
zadaniami realizowanymi przez
Na styczniowej sesji przewodniczący Rady Miasta Paweł Zackiewicz
Referat Spraw
wręczył kwiaty i pogratulował nowej zastępczyni burmistrza Dorocie Piróg.
Społecznych i
Pozyskiwania
Urzędu jako całości, współpracy z nową
Środków oraz Referat Gospodarczy i Nad- Radą w celu wypracowania modelu jej
zoru Właścicielskiego. Zatem są to zadania działania oraz opracowania priorytetów na
związane z organizowaniem współpracy najbliższe miesiące – przyznaje zastępczywładz miasta z instytucjami i organizacjami ni burmistrza.
w zakresie promocji miasta, funkcjonowaPlany na tę kadencję? – Poprawa infrania placówek oświatowych i kulturalnych, struktury komunalnej, w tym nawierzchni
prowadzenia spraw związanych z planowa- dróg gminnych, doprowadzenie do buniem i realizacją inwestycji, pozyskiwaniem dowy tak długo oczekiwanej kanalizacji
inwestorów oraz środków finansowych na oraz taka stabilizacja budżetu, aby w tym
inwestycje miejskie oraz funkcjonowaniem programowaniu można było pozyskać jak
spółek, których właścicielem jest Gmina.
największą ilość środków rozwojowych –
– Pierwsze dni pracy na nowym stano- planuje Dorota Piróg.
R.Z.
wisku upłynęły na zapoznaniu się z pracą

Kto jest kto w Sejmiku?
Podczas wyborów samorządowych
mieszkańcy Piechowic otrzymali cztery
karty (bądź książeczki) do głosowania. Na
jednej głosowaliśmy na Burmistrza Piechowic, drugiej – radnego rady miejskiej,
trzeciej – radnego rady powiatu, czwartej
– radnego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. No właśnie... niżej postaramy
się przybliżyć, kto zasiada we władzach
Sejmiku i za co odpowiada ta jednostka?
Listę radnych Sejmiku Województwa
Dolnośląskiego podaliśmy w grudniowym
numerze Informatora Piechowickiego. Przypomnijmy, że z okręgu nr 4 (obejmującego
byłe województwo, w tym Piechowice) w
Sejmiku zasiada 6 radnych. Są to: Cezary
Przybylski z Bolesławca (marszałek dolnośląski, poprzednio Starosta Powiatu Bolesławieckiego), Tadeusz Lewandowski, Marek
Obrębalski (obaj z Jeleniej Góry), Iwona
Krawczyk (Kamienna Góra, prezes Kamiennogórskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
Małej Przedsiębiorczości), Kazimierz Janik

(poprzednio Wójt Gminy Zgorzelec) oraz
Kazimierz Huk (prezes PSL-u na Dolnym
Śląsku, który objął mandat po Andrzeju Jasińskim, wybranym na burmistrza Mirska).
Sejmik województwa jest organem stanowiącym i kontrolnym województwa.
Kadencja sejmiku województwa trwa
4 lata. Przewodniczącą została Barbara
Zdrojewska, wiceprzewodniczącymi: Paweł Wróblewski oraz Kazimierz Huk.
Organem wykonawczym jest Zarząd
Województwa Dolnośląskiego. W jego
skład wchodzą: Marszałek Województwa Dolnośląskiego – Cezary Przybylski,
dwóch Wicemarszałków Województwa
Dolnośląskiego – Ewa Mańkowska i Andrzej Kosiór oraz dwóch członków Zarządu Województwa Dolnośląskiego – Jerzy
Michalak i Tadeusz Samborski. Marszałek,
wicemarszałkowie, pozostali członkowie
zarządu województwa mogą być wybrani
spoza składu sejmiku województwa.
Samorząd Województwa Dolnośląskie-

go jest organem prowadzącym m.in. takich
instytucji, jak: szpital, Filharmonia Dolnośląska czy Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze, oraz Dolnośląska Służba Dróg
i Kolei we Wrocławiu. Ta ostatnia odpowiada za utrzymanie dróg wojewódzkich (np.
ul. Żymierskiego w Piechowicach). Samorząd zatwierdza podział środków z Regionalnego Programu Operacyjnego na poszczególne aglomeracje (Piechowice należą
do Aglomeracji Jeleniogórskiej). Jest także
organizatorem kolejowych przewozów regionalnych na Dolnym Śląsku, m.in. na linii
Wrocław – Szklarska Poręba. Ze swojego
budżetu dofinansowuje połączenia obsługiwane przez dwie spółki - Przewozy Regionalne sp. z o.o. i Koleje Dolnośląskie S.A.
Samorząd Województwa Dolnośląskiego
jest udziałowcem obu spółek (w przypadku
Kolei Dolnośląskich – właścicielem). Zakupił nowoczesne szynobusy typu Impuls,
które jeżdżą m.in. w Piechowicach.
R. Z.

Fot. R. ZAPORA

Przedstawiamy zastępcę burmistrza
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Niegdyś był tam piękny punkt widokowy, ale ponad rok temu został zdewastowany. Od niedawna miejsce to ma nowego właściciela. Kto nim jest i jakie ma
plany?
Od prawie dwóch lat zwiedzanie punktu
widokowego formalnie jest zabronione. Informują o tym tabliczki, wywieszone przy
metalowych schodach. Stało się to po tym,
jak zostały ukradzione elementy metalowye barierek zabezpieczających.
Bobrowe Skały należą do jeleniogórskiego starostwa. Przez pewien czas były
w użyczeniu Gminie Piechowice. Grunt
leśny obejmujący Bobrowe Skały winien
przejść w zarząd Lasów Państwowych
na mocy Art. 74 ust. 1 Ustawy o lasach
z dnia 28 września 1991 r. w terminie roku
od wejścia w życie cytowanej ustawy. Na
skutek różnych okoliczności nieruchomość tę formalnie przekazano w zarząd
Lasów dopiero 30 grudnia 2014 roku.
Uporządkowano w ten sposób stan prawny nieruchomości Skarbu Państwa. Skontaktowaliśmy się z nowym właścicielem,
na nasze pytania odpowiedział Jerzy Majdan, zastępca nadleśniczego Nadleśnictwa
Szklarska Poręba.

Punkt widokowy wymaga szybkich prac zabezpieczających –
przede wszystkim uzupełnienia
barierek. Co zamierzacie Państwo
w pierwszej kolejności zrobić, ile
szacunkowo będą kosztowały te
prace?
– Nadleśnictwo przystąpiło do
finansowanego ze środków Unii
Europejskiej projektu „Wieże
i punkty widokowe oraz ścieżki na
rzecz rozwoju turystyki w Euroregionie Nysa” z zamiarem uzyskania środków m. in. na rewitalizację punktu widokowego Bobrowe
Skały – informuje nas zastępca
nadleśniczego. – Planowane wydatki inwestycyjne to około 30
tysięcy złotych, obejmują głównie
zabezpieczenie barierkami, posadowienie tablicy z opisem panoramy i inne elementy zagospodarowania turystycznego.
Czy będzie to nadal miejsce dostępne dla turystów, a może oferta
się zwiększy? – Sposób gospodarowania na gruntach leśnych
(a takim są teraz Bobrowe Skały) wynika
z ustawy o lasach. Zatem
prowadzona tam będzie
trwale zrównoważona gospodarka leśna – odpowiada Jerzy Majdan. – Należy
zaznaczyć, że lasy stanowiące własność Skarbu
Państwa są udostępnione
dla ludności, co oznacza
możliwość
swobodnego
wstępu i korzystania z lasu
w zakresie dozwolonym
prawem. W związku z tym
Bobrowe Skały będą do-

Fot. R. ZAPORA

Co dalej z Bobrowymi Skałami?

stępne dla turystów, podobnie jak dostępne
są wszystkie grunty leśne w zarządzie Lasów Państwowych. Grupa skalna Bobrowe
Skały ma być bezpiecznym punktem widokowym. Na obszarze przyległym będzie
prowadzona gospodarka leśna, co - jak już
zaznaczyłem - nie wyklucza korzystania
z tego terenu przez turystów, grzybiarzy,
zbieraczy płodów runa leśnego, spacerowiczów i innych zainteresowanych. Możliwe jest również wyznaczanie szlaków
turystycznych pieszych lub rowerowych
a także posadowienie nie związanych trwale z gruntem elementów zagospodarowania
turystycznego – np. wiaty, ławki, tablice
informacyjne.

R.Z.

PTSM i LOP już dwa lata działają w Piechowicach
Czas szybko leci. Już ponad dwa lata po przeprowadzce ze Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, Pan Zbigniew Gasz prowadzi oddziały Ligi Ochrony Przyrody oraz Polskiego Towarzystwa Schronisk
Młodzieżowych w budynku warsztatów szkolnych miejscowego zespołu szkół przy ul. Świerczewskiego 21. W jednym miejscu zgromadzona jest powojenna historia popularyzacji turystyki i krajoznawstwa
na terenach Kotliny Jeleniogórskiej. Miejsce to jest kopalnią wiedzy
na temat wydarzeń turystycznych i przyrodniczych, rajdów, konkursów, akcji społecznych i ludzi którzy pokochali góry, przyrodę i przez
dziesięciolecia poświęcili się swojej pasji.
W najbliższych numerach Informatora Piechowickiego planujemy
przekazać mieszkańcom Piechowic chociaż cząstkę tej historii.
Kontakt z oddziałem: Tel. 75 64 97 270, fax 75 64 97 271 e-mail:
ptsm.jgora@vp.pl
J. Bumażnik
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Zamierzenia inwestycyjno-remontowe KSWiK Sp. z o.o.
na rok 2015 na terenie Piechowic
Karkonoski System Wodociągów i Ka-

nalizacji Sp. z o.o. informuje, że na rok
2015 w Piechowicach zaplanowane są do
realizacji następujące zamierzenia inwestycyjno – remontowe:
• wykonanie prac hydrogeologicznych
oraz uzyskanie pozwolenia wodno prawnego dla ujęcia wody „Niedźwiadek” (luty-lipiec)
• remont stacji filtrów na ujęciu wody
„Śnieżne Kotły” (lipiec-sierpień)
• remont zbiornika retencyjno – reduk-

cyjnego „Górzyniec” wraz z wykonaniem
monitoringu online w zakresie poziomu,
ciśnienia oraz przepływu wody (kwiecieńmaj)
• wykonanie dwóch równoległych sieci
wodociągowych, jedna zasilająca zbiornik „Górzyniec” oraz druga zasilająca sieć
wodociągową na terenie Piechowic (kwiecień-czerwiec)
• budowa sieci wodno – kanalizacyjnej
w ulicy A. Asnyka i ulicy W. Szymborskiej
(wrzesień-grudzień)

• zaprojektowanie i rozpoczęcie rozbudowy budynku wielofunkcyjnego na terenie oczyszczalni ścieków w Piechowicach
(luty-listopad)
• przystąpienie do prac mających na celu
przepisanie pozwolenia na budowę wydanego na Związek Gmin Karkonoskich na
KSWiK w celu pozyskania środków zewnętrznych na wykonanie inwestycji skanalizowania całości Piechowic.

Prezes Zarządu
Jerzy Grygorcewicz

Zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego
Na ostatniej sesji Rady Miasta Piechowice w dniu 29 stycznia 2015r zostały podjęte cztery uchwały w sprawie uchwalenia
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla terenu Gminy Piechowice w tym:
1) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej
Górzyniec w Piechowicach, dla działek: nr
115/12 i nr 115/13 położonych pomiędzy
ulicą Zawadzkiego, ulicą Jaworową i ulicą
Słoneczną.
2) Miejscowego planu zagospodarowa-

nia przestrzennego w zakresie jednostki
strukturalnej „Piechowice - Południe”
w Piechowicach – obszar planistyczny „C”.
3) Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w
granicach działek nr 53/1, 53/2, 54/1, 54/3
i 54/4 oraz 152/1 i 152/2 w jednostce strukturalnej Michałowice w Piechowicach.
4) Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego
w granicy działki nr 113 w jednostce strukturalnej Pakoszów w Piechowicach.

W roku 2015 planuje się rozpoczęcie
prac projektowych związanych z opracowaniem dwóch miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Wnioski
złożone przez zainteresowane strony zostały przekazane do rozpatrzenia Komisji
ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego, która
w oparciu o budżet przewidziany na realizację polityki przestrzennej w roku 2015
zdecyduje jakie tereny zostaną objęte planami zagospodarowania przestrzennego
w tym roku finansowym.
D. Buziuk

Z pracy Rady Miasta
Na sesji

Rady Miasta Piechowice, która
odbyła się 29 stycznia 2015 roku zostały
podjęte uchwały w sprawie:
1. przedłużenia czasu obowiązywania
taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na
okres od dnia 01 marca 2015 r. do dnia 31
grudnia 2015 r. na terenie Gminy Miejskiej
Piechowice zgodnie z wnioskiem Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowcu. Uchwała Nr
13/IV/2015
2. dopłat do cen dostarczonej wody i
odprowadzanych ścieków dla odbiorców
indywidualnych (gospodarstwa domowe)
i użytkowników rodzinnych ogródków
działkowych na terenie Gminy Miejskiej
Piechowice na okres od 01 marca 2015
r. do 31 grudnia 2015 r. Uchwała Nr 14/
IV/2015 (o skutkach tych uchwał piszemy
na str. 3)
3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Piechowice w zakresie jednostki strukturalnej
Piechowice – obszar planistyczny „C”.
Uchwała Nr 15/IV/2015

4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej „Górzyniec” w Piechowicach, dla
działek nr 115/12 i nr 115/13 położonych
pomiędzy ulicą Zawadzkiego, ulicą Jaworową i ulicą Słoneczną. Uchwała Nr 16/
IV/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 29
stycznia 2015 roku
5. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu położonego w
granicy działki nr 113 w jednostce strukturalnej Pakoszów w Piechowicach. Uchwała Nr 17/IV/2015
6. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenów położonych w
granicach działek nr 53/1; 53/2; 54/1; 54/3
i 54/4 oraz 152/1 i 152/2 w jednostce strukturalnej Michałowice w Piechowicach.
Uchwała Nr 18/IV/2015
7. zmiany uchwały nr 298/L/2010 Rady
Miasta Piechowice z dnia 25 marca 2010 r.
w sprawie szczegółowych zasad, sposobu
i trybu udzielania ulg w spłacie należności
pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej
Piechowice lub jej jednostkom podległym.
Uchwała Nr 19/IV/2015

8. wyboru przedstawicieli Rady Miasta
Piechowice do Kapituły Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice. Uchwała Nr 20/IV/2015 Rady Miasta Piechowice
z dnia 29 stycznia 2015 roku, podjęta 15
głosami „za” (w głosowaniu brało udział
15 radnych);
W nowej kadencji wybrano, jako przedstawicieli Rady Miasta do Kapituły Tytułu
Honorowego Obywatela Miasta Piechowice: Pana Józefa Nadolnego, Panią Monikę
Stawicką, Pana Zdzisława Jędrzejka.
9. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2015 roku. Uchwała
Nr 21/IV/2015
W pierwszym półroczu 2015 roku Komisja Rewizyjna zajmie się wydatkowaniem
środków finansowych z budżetu miasta
przez Piechowicki Ośrodek Kultury oraz
udzieleniem absolutorium dla Burmistrza
Miasta Piechowice.
Pełna treść uchwał i załączników
jest dostępna na stronie internetowej
Urzędu Miasta Piechowice (BIP).
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Zimowe Zgrupowania Szachowo – Brydżowe
w Agroturystyce Konnej w Stankowicach
Było

Finałowy Turniej Szachowy w szkole w Stankowicach.

Karolina na koniku polskim.

Jezioro Złotnickie - grupa na zaporze wodnej.

Michał na Kręgielni w Ośrodku Złoty Sen.

to piąte zimowisko organizowane przez Klub Logiczny Stowarzyszenia Piechowice. Wzięła w nim
udział grupa z terenu powiatu jeleniogórskiego - z Piechowic, Szklarskiej Poręby, Jeżowa Sudeckiego i
Mysłakowic. Grupa była pod opieką
państwa Rębiszów, pełniących równocześnie role trenerów szachowobrydżowych.
Zgrupowanie miało charakter sportowo-rekreacyjno-turystyczny. Pełny
koszt udziału w tygodniowym wyjeździe wyniósł 550 zł i objął: dojazd,
noclegi, wyżywienie, ubezpieczenie,
opiekę i dodatkowe atrakcje. Główną
bazą zgrupowania było Gospodarstwo
Agroturystyczne u Buckich, w którym
nocowaliśmy, sporządzaliśmy samodzielnie śniadania i kolacje oraz trenowaliśmy szachy, brydża i wyobraźnię
podczas gry fabularnej RPG. Dużą
atrakcją dla dzieci była możliwość obcowania z konikami polskimi, które w
liczbie 48 żyły swobodnie na pastwiskach gospodarstwa. Pani Ania i Jerzy
Buccy zafundowali dzieciom bezpłatną przejażdżkę konną połączoną z
ogniskiem, a także zaoferowali lekcje
jazdy konnej, z których skorzystały
najodważniejsze dzieci.
Zamysłem tegorocznego zgrupowania było wspólne spędzenie ferii
zimowych z dziećmi ze Szkoły Podstawowej w Stankowicach, prowadzonej przez Stowarzyszenie „Niwa”,
z którego Prezesem Krzysztofem
Rozenbajgerem Klub Logiczny „Stowarzyszenia Piechowice” nawiązał
współpracę we wrześniu bieżącego
roku szkolnego. Zatem wspólne treningi szachowe odbywały się w tej
dobrze zorganizowanej placówce, w
której też jedliśmy razem obiady.
Dużą atrakcją dla wszystkich dzieci była wizyta w Kręgielni Ośrodka
„Złoty Sen”, z której mogły bezpłatnie skorzystać dzięki wsparciu Pani
Sołtys wsi Złotniki – Małgorzacie
Borysewicz i życzliwości dyrekcji
Ośrodka.
Tutaj zacytujemy informacje o naszym wspólnym przedsięwzięciu
umieszczone na stronie internetowej
Szkoły Podstawowej w Stankowicach
„Długoletnie doświadczenie Państwa
Rębiszów w wychowywaniu i edukacji kolejnego już pokolenia szachistów oraz ich cierpliwość i to „coś”,

co jest ich udziałem w kontaktach
z dziećmi, za każdym razem i również teraz zaowocowało wspaniałymi
efektami wychowawczymi – radością
i satysfakcją wszystkich uczestników
zimowiska, ze spędzonego czasu
w sposób mądry i rozwijający ich
osobowość....”
Na zakończenie zgrupowania w
stankowickiej szkole rozegrano –
KWALIFIKOWANY
TURNIEJ
SZACHOWY, rozgrywany pod nadzorem sędziego szachowego – pana
Stanisława Zygarowicza. W turniejowe szranki stanęło aż 20 uczestników,
którzy oprócz nagród mieli szanse
zdobyć także pierwsze i kolejne kategorie szachowe. Poziom turnieju
był na tyle wysoki, że niektórym
zawodnikom udało się zdobyć nie
tylko początkową, tj. piątą kategorię
szachową, ale nawet zdobyć od razu
kategorię czwartą.
Niespodziewanie cały Turniej wygrała młodziutka Wiktoria Płocica
z KLS Piechowice (9 lat, zdobyła
kat. IV), miejsce drugie zajął Wiktor
Rozenbajger ze Stankowic, miejsce
trzecie Daniel Wylegała z KLS Piechowice. W kategorii dzieci zaawansowanych wśród chłopców najlepszy
był Wojtek Potapczyk ze Szklarskiej
Poręby, a wśród dziewcząt Agatka
Łucak ze szkoły w Stankowicach.
W kategorii dzieci początkujących
najlepszy chłopiec to Łukasz Wylegała z KLS Piechowice, a wśród
dziewczynek Angelika Jurek ze Sz.P.
w Stankowicach. Nagrodę pocieszenia zafundowaną przez Marcina
Wylegałę, ojca braci będących na
zimowisku, wręczono rodzeństwu
Ani i Tomkowi Chyłek ze Stankowic.
Na turnieju łacznie 10 osób zdobyło
nowe kategorie szachowe.
Uczestnicy zimowiska odbyli ponadto trzy ciekawe wycieczki: na
Zamek Czocha, nad zaporę wodną
w Złotnikach, gdzie obejrzeli elektrownię wodną i do gospodarstwa hodowlanego państwa Kozdrowskich w
Stankowicach.
Wyjazd był bardzo udany, dzieci zaznały dużo wrażeń i zobaczyły
wiele nowych rzeczy, rozwinęły swoje umiejętności w sferze gier logicznych i współżycia w grupie. Nie bardzo chciały wracać do domu...
Kasia i Lech Rębisz
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Debata o turystyce
Gminne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich w Piechowicach zaprasza na
debatę pn. Wpływ rozwoju turystyki na
rozwój przedsiębiorczości w Piechowicach.
Termin 21.04.2015 godz. 17.00 w Piechowickim Ośrodku Kultury.
Wstępny program spotkania:
1. Powitanie zaproszonych gości
2. Plany turystycznego rozwoju Piechowic
3. Turystyka – szanse, bariery, doświadczenia
4. Programy rozwoju turystyki realizowane przez inne podmioty - (Huta Julia,
Pałac Pakoszów, goście zagraniczni)
5. Debata, dyskusja
6. Zakończenie
Zapraszamy aktywnych mieszkańców,
członków grup nieformalnych, stowarzyszeń i fundacji - mieszkających lub
działających na terenie miasta i gminy
Piechowice oraz wszystkich chętnych.
Dodatkowe informacje:
tel. 791 987 678, 510 380 667, lub mail:
martyna.sajnogklementowska@gmail.com
Debata odbędzie się w ramach projektu
SYMBIOZA JST I NGO.
Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Pegaz we współpracy z Urzędem Miasta w Piechowicach.
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PZERiI - koło nr 9 informuje

• 27.01.2015r. odbyło się zebranie sprawozdawcze koła, na którym podsumowano
działalność w 2014 roku oraz zatwierdzono opracowany przez zarząd plan pracy na
rok 2015. Jest on kontynuacją wszystkich
działań z roku ubiegłego, a nowa propozycja dla członków koła to organizacja w
sierpniu br. w Pobierowie turnusu wczasowego dla 50-ciu osób. Zebranie wzbogaciło i uatrakcyjniło śniadanie, przygotowane
przez członków zarządu.
• 07.02.2015r. na bal karnawałowy „My
Cyganie” przybyły trzy tabory cygańskie,

wśród których rozpoznać można było 60
członków naszego koła (w strojach cygańskich, na zdjęciu powyżej). Bal zainaugurowały piosenki cygańskie w wykonaniu
„Szklarek”. Było wesoło i zabawnie, a najbardziej wystylizowani na cygańską brać
walczyli o tytuł króla i królowej Cyganów.
Dziękujemy uczestnikom za poczucie humoru, za stworzenie niepowtarzalnej atmosfery, za żywiołowe tańce w takt świetnej muzyki i za słowa uznania, kierowane
w stronę organizatorów.
Zarząd koła nr 9

Planowane kierunki działań koła w roku 2015
Działania cykliczne

Użytkownicy
wieczyści gruntów

Przypominamy Wszystkim użytkownikom wieczystym gruntu, że dnia 31
marca 2015 r. mija termin wnoszenia
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.

Burmistrz
Miasta Piechowice

działając na podstawie art. 30 ust.2
pkt.3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r.
poz.594 z późn. zm.) oraz art.35 ust.1
ustawy o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz. U. z 2014r. poz.518 z późn. zm.)
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta
Piechowice został wywieszony wykaz:
1. Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerem
RG.6845.2.2015.

• w każdą środę w godz. 10.00-13.00 w
biurze koła przyjmowani są w sprawach
różnych jego członkowie
• w ostatni wtorek miesiąca odbywają
się posiedzenie zarządu koła
• w każdy drugi lub trzeci czwartek miesiąca (wg ogłoszenia) odbywają się spotkania Klubu Diabetyka
• w każdy poniedziałek odbywają się
spotkania grupy „ukryte talenty” (twórczość manualna)
• w poniedziałki w sali gimnastycznej
szkoły podstawowej odbywać się będą
treningi tenisa stołowego dla panów
• w czwartki w sali gimnastycznej szkoły podstawowej odbywać się będą treningi tenisa stołowego dla pań
• w piątki w sali gimnastycznej szkoły
podstawowej odbywać się będą ćwiczenia gimnastyczne dla pań
• raz na dwa miesiące organizowane
będą „środy tematyczne” – spotkania
grup zainteresowań

Przewidywane działania

• styczeń - Roczne zebranie sprawozdawcze połączone ze „Śniadaniem u Seniorów”
• luty- Tematyczny bal karnawałowy
„My Cyganie”
• marzec - Wsparcie POK w organizacji
Dnia Kobiet
• marzec - Wsparcie POK w organizacji
Dni Baby Wielkanocnej
• kwiecień - III Turniej tenisa stołowego z
udziałem zaproszonych kół o puchar Przewodniczącego Rejonu PZERiIw Jeleniej
Górze oraz Burmistrza Miasta Piechowice
• maj - Światowy Dzień Inwalidy
• czerwiec - Światowy Dzień Diabetyka
• lipiec - Sportowy Piknik Pokoleń
• sierpień - turnus wczasowy - Pobierowo od 21.08. do 31.08.2015
• wrzesień - Święto pieczonego ziemniaka
• wrzesień - Wycieczka – zamki pogranicza polsko - czeskiego
• październik - Dzień Seniora
• listopad - Wieczór Andrzejkowy
• grudzień - Bal Sylwestrowy

Zarząd koła nr 9
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XXIV Rocznica Klubu Abstynenta ,,EDEN”
Dzięki dużemu zaangażowaniu całej
społeczności klubowej oraz przychylności
Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach, przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Piechowicach, w dniu 7
lutego 2015 roku w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej odbyło się Integracyjne Spotkanie Klubów Abstynenckich połączone z
XXIV Rocznicą Powstania Klubu Abstynenta ,,EDEN”.
Dużą radość sprawiła nam obecność
Burmistrza Piechowic – Pana Witolda
Rudolfa, Pełnomocnik Burmistrza – Pani
Elżbiety Tokarek, Prezesa OSP Piechowice
– Pana Waldemara Wojtasia, Wiceprezesa
i Przewodniczącego Komisji ds. Bezpieczeństwa Pomocy Społecznej i Profilaktyki
Rady Miasta Piechowice – Pana Dariusza
Uzorko.
Przybyli do nas także przyjaciele z województwa dolnośląskiego, z Klubów Abstynenckich oraz Grup Trzeźwościowych:
Szklarska Poręba, Strzegom, Bolesławiec,
Lubań, Jelenia Góra, Legnica, Świerza-

wa, Złotoryja, Świdnica,
Wałbrzych, Miłków, Zgorzelec, Chojnów, Karpacz,
Kamienna Góra, Kowary,
Podgórzyn i Świeradów
Zdrój. Dzięki wsparciu
finansowemu
Gminnej
Komisji
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
oraz sponsorów, mogliśmy
poczęstować naszych gości
i przyjaciół ciastem, kawą,
herbatą i napojami oraz
zorganizować loterię fantową. Dochód z niej przeznaczyliśmy na opłatę zespołu muzycznego, który grał
i bawił naszych gości do późnych godzin
nocnych.
Z dużą satysfakcją stwierdzamy, że
wspólne działania z Ochotniczą Strażą
Pożarną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Urzędem
Miasta Piechowice kolejny raz zaowocowały pięknym przeżyciem dla wielu

trzeźwych ludzi, a było nas około 170
osób. Serdeczne podziękowania dla Pana
Prezesa OSP Piechowice za udostępnienie sali na Integracyjne Spotkanie Klubów Abstynenckich połączone z XXIV
Rocznicą Powstania Klubu Abstynenta
,,EDEN”.
Prezes Klubu Abstynenta „EDEN”
Józef Góral
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Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne Aglomeracji
Jeleniogórskiej
coraz bliżej realizacji
13 lutego, po dłuższej przerwie, przedstawiciele
osiemnastu gmin należących do Aglomeracji Jeleniogórskiej spotkali się w jeleniogórskim ratuszu
z Prezydentem Miasta Jeleniej Góry Marcinem
Zawiłą w sprawie podjęcia dwóch uchwał dotyczących realizacji projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji
Jeleniogórskiej.
Pierwsza uchwała dotyczyła przyjęcia ostatecznej wersji wysokości alokacji dla priorytetów w
ramach ZIT tj. 122 225 000,00 euro. Druga uchwała dotyczyła przyjęcia modelu wyboru projektów
finansowanych w trybie konkursowym i pozakonkursowym.
Kwota 122 225 000,00 euro została podzielona
pomiędzy dziesięć priorytetów finansowanych w
przeważającym stopniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostała część tzw.
projekty miękkie finansowane będą z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Termin ogłoszenia konkursów nie są jeszcze
znane. Prawdopodobnie będzie to koniec bieżącego roku lub początek następnego.
J. Bumażnik
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Informacja
o zadaniach publicznych
zrealizowanych przez
organizacje pozarządowe
w 2014 roku
W wyniku rozstrzygnięcia konkursu
ofert na realizację zadań publicznych w
2014 roku, organizacje i stowarzyszenia
zrealizowały następujące projekty:
1. Ochotnicza Straż Pożarna – konkurs
wiedzy pożarniczej pn. „Dzieci i młodzież
zapobiega pożarom”
2. Piłkarski Klub Sportowy „Lechia Piechowice”- „Dzień Młodego Piłkarza”
3. Chór Parafialny „Harfa” – „Koncert
Rodzin Muzykujących”
4. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy Jelenia
Góra, Zarząd Koła nr 9 w Piechowicach„Sportowy Piknik Pokoleń” i „Festyn Pieczonego Ziemniaka”
5. Stowarzyszenie Teatralne „Teatr Cinema” – „Koncert Muzyki Dawnej w Piechowicach”
6. Uczniowski Klub Sportowy „Krokus”
– „VI Memoriał Łukasza Semariaka”
Cztery stowarzyszenia zrealizowały długoterminowe projekty imprez, zawodów,
wyjazdów integracyjnych:
1. Stowarzyszenie „Nasze Zdrowie” –
warsztaty stacjonarne dla dzieci i seniorów
pn. „Radość Tworzenia z programem profilaktycznym Jestem O.K.”
2. Piłkarski Klub Sportowy „Lechia Piechowice” – regularne treningi, szkolenia
dla młodych adeptów piłki nożnej.
3. Uczniowski Klub Sportowy „Krokus”
– szkolenie dzieci w narciarstwie biegowym i biathlonie
4. „Stowarzyszenie Piechowice”- organizacja zawodów i doskonalenie umiejętności w zakresie gier logicznych, pn. „Od
Maluszka do Staruszka”
Elżbieta Tokarek

Mapa atrakcji
turystycznych
Zapraszamy do zapoznania się z Interaktywną Mapą Turystyczną, z atrakcjami
turystycznymi naszego regionu.
Mapa podzielona jest na wiele kategorii, które umożliwiają odnalezienie interesujących nas miejsc. Jest ona cały czas
rozwijana i w miarę upływu czasu zawierać będzie coraz więcej nowych punktów. Mapa dostępna jest pod adresem
www.24jgora.pl/turystyka
M. Głowala

KA

LE

MA

ND

I
AR

E
RZ

C

UM

1
20

5

6.03

4.03
Gimnazjum

Dni Otwarte Szkoły

7.03

Futsal Cup 2015

Halowy Turniej Piłki Nożnej
o Puchar Burmistrza
Miasta Piechowice

Hala Sportowa

10.03

Najlepszy z najlepszych

- wyróżnienie uczniów z
sukcesami w różnych dziedzinach - Gimnazjum

Miejski Dzień Kobiet
Piechowicki Ośrodek
Kultury

28-29

Dni Baby Wielkanocnej
- święto sztuki ludowej
Piechowicki Ośrodek
Kultury

Zapraszamy na naszą nową stronę internetową

pokpiechowice.naszgok.pl
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Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II

To wymarzona szkoła dla Ciebie
Kontakt: tel. 75 76 12 029
ul. Tysiąclecia 28, 58-573 Piechowice

www.gimpiech.aplus.pl
SZKOŁA ZAPEWNIA BEZPIECZENSTWO
I NOWOCZESNOŚĆ:
W NASZEJ SZKOLE OFERUJEMY:
• lekcje z wykorzystaniem tablicy interaktywnej,
• naukę dwóch języków obcych,
• klasy o rozszerzonym profilu języka angielskiego,
• naukę języka niemieckiego jako przygotowanie do szkoły
średniej,
• udział w kołach zainteresowań: teatralnym, ekologicznym,
informatycznym, sportowych, języka angielskiego itp.
• bezpłatne konsultacje z nauczycielami wszystkich przedmiotów,
• zajęcia dodatkowe dla każdego potrzebującego ucznia,
• nowoczesną pracownię komputerową ze stałym dostępem
do Internetu, wi-fi
• Internetowe Centrum Multimedialne,
• sale lekcyjne wyposażone w pomoce dydaktyczne zgodnie
z nową podstawą programową,
• doradztwo zawodowe w planowaniu kariery szkolnej.

- w roku szkolnym 2014/2015 po kontroli Kuratorium Oświaty
otrzymaliśmy wysoką ocenę pracy szkoły,
- w 2013 r. przyznano gimnazjum certyfikat „Bezpiecznej szkoły” oraz
członkowstwo w Ogólnopolskim Klubie „Bezpiecznej szkoły”,
- od 2005 roku otrzymujemy certyfikat „Szkoła bez przemocy”,
- lokalizacja szkoły zapewnia bezpieczeństwo,
- monitoring wewnętrzny i zewnętrzny,
- nowoczesny budynek szkoły,
- pracownie przedmiotowe,
- sala gimnastyczna, zespół boisk sportowych, salka do gry w tenisa.

ODNOSIMY SUKCESY:
• wyniki egzaminu gimnazjalnego powyżej średniej województwa,
• wysokie lokaty w rywalizacji sportowej i intelektualnej

ABSOLWENCI
P I EC HO W IC KI EG O GI MNA ZJ UM
ZASILAJĄ SZEREGI

WSPÓŁPRACUJEMY z:

• Uniwersytetem Wrocławskim uczestnicząc w zajęciach laboratoryjnych i wykładach,
• Politechniką Wrocławską, corocznie biorąc udział w Dolnośląskim Festiwalu Nauki,
• ZSTiL w Piechowicach korzystając z pracowni i warsztatów.

RENOMOWANYCH
SZKÓŁ ŚREDNICH

Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach
4 marca 2015 roku od godziny 10.00 do godziny 17.00 zaprasza na

DZIEŃ OTWARTEJ SZKOŁY

W programie:
• od 10.00 do 12.00 wizyta szóstoklasistów z SP nr 1
• prezentacja multimedialna
• lekcje pokazowe, pokazy chemiczne
• otwarte drzwi do każdej sali lekcyjnej

• wystawa koła ekologicznego, teatralnego
• sukcesy sportowe i dydaktyczne naszych uczniów
• losy absolwentów szkoły
• wystawa pt.„Hobby uczniowskie’’
• historia nadania imienia szkole
• występ artystyczny

R E K L A M A

Składamy serdeczne
podziękowania wszystkim,
którzy tak licznie przybyli,
aby uczestniczyć
w pożegnaniu

śp. Antoniego i Aliny
Jachimczyk
serdeczne podziękowania składają:
Rodzina Jachimczyk

SKLEP NATALII

ul. Mickiewicza 10 (obok poczty), Piechowice

tel. 75 76 11 099

Otwarte
PN – PT 7.30 – 17.00
SOB – 8.00 – 14.00

miedź, ocynk, kanaliza, system zgrzewalny,
PEX, art. elektryczne, chemia budowlana, chemia gospodarcza,
drobne artrykuły gospodarstwa domowego, rolety, regipsy, profile

Konkurencyjne ceny - dowóz gratis
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Nasi uczniowie górą

Korytarz jak z bajki
Fot. R. ZAPORA

Kiedy uczniowie Szkoły Podstawowej odpoczywali podczas ferii zimowych,
w szkole trwały intensywne prace remontowe. Odnowiono korytarz szkolny od
parteru do pierwszego piętra. Prace
wykonano w ramach środków finansowych szkoły. Rada Rodziców,
po uzgodnieniach z dyrektorem, zasponsorowała farby akrylowe służące do namalowania na odnowionej
powierzchni ptaków polskich i egzotycznych. Autorką wizerunku ptaków jest Pani Bożena Rzadkowska,
nieoceniona reprezentantka Rady
Rodziców, która po raz kolejny poświęca swój prywatny czas na upiększenie ścian korytarza szkolnego.
Mam nadzieję, że w chwili ukończenia prac, tj. do końca roku szkolnego,
wykonane malowidła ptaków będą
nie tylko ozdobą, ale również wzbogacą wiedzę przyrodniczą uczniów
młodszych klas.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 informuje, że uczniowie Szkoły Podstawowej zajęli
I miejsce w Dolnośląskich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Biathlonie chłopców i dziewcząt,
które odbyły się 10 lutego 2015 r. w Jakuszycach.
W ramach Mistrzostw Powiatu Jeleniogórskiego w mini piłce ręcznej, które odbyły się
w Miłkowie, reprezentacja chłopców zajęła I,
a dziewcząt - II miejsce. Zawody odbyły się
11 i 12 lutego 2015 r.
Wszystkim uzdolnionym sportowo uczniom,
nauczycielom i rodzicom serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów. Jesteśmy
z Was dumni.
Dyrektor szkoły, Marzena Sąsiada

Fot. D. POTKAŃSKI

Nowinki z Jedynki:

Dyrektor szkoły
Marzena Sąsiada

Rekrutacja 2015/2016
do przedszkoli i szkół
W roku 2015 rekrutacja do samorządowych przedszkoli w roku kalendarzowym
2015/2016 dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Piechowice rozpocznie się od 16 marca 2015 r. i potrwa do
17 kwietnia 2015 r. Rekrutacja dotyczy dzieci 3-4 letnich, bowiem zgodnie z wejściem
z dniem 01.09.2013 r. w życie art. 14 ust. 3
ustawy o systemie oświaty„ Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu…”.
Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodziców. Dzieci już
uczęszczające do przedszkola nie muszą
uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym, ale rodzice/opiekuni prawni dziecka
muszą wypełnić deklarację „potwierdzenie
woli kontynuowania edukacji przedszkolnej” i podpisać porozumienie/umowę z dyrektorem placówki na kolejny rok szkolny.
Brak złożenia deklaracji i nie podpisanie
porozumienia/umowy jest równoznaczne
z rezygnacją z miejsca w przedszkolu na
kolejny rok szkolny.
Postępowanie rekrutacyjne dzieli się na:
• rekrutację zasadniczą,
• rekrutację uzupełniającą.
Rekrutacja zasadnicza przebiegać będzie w

oparciu o ustalone kryteria i jest podzielona na 2 etapy:
• etap 1 - w oparciu o kryteria ustawowe,
• etap 2 - w oparciu o kryteria uzgodnione
przez dyrektorów placówek z Burmistrzem
Miasta Piechowice.
Każdy wniosek o przyjęcie do przedszkola
będzie punktowany w zależności od spełniania przez dziecko określonych kryteriów.
Kryteria główne to:
• dziecko z rodziny wielodzietnej (rodzina
wielodzietna – oznacza rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
• dziecko niepełnosprawne,
• dziecko jednego rodzica niepełnosprawnego,
• dziecko posiadające niepełnosprawne rodzeństwo,
• dziecko matki lub ojca samotnie je wychowującego (samotne wychowywanie - oznacza wychowywanie dziecka przez pannę,
kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym
wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba
że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem),
• dziecko objęte pieczą zastępczą.
Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się

tylko wtedy kiedy w przedszkolu nadal
będą wolne miejsca.
Podczas rekrutacji do publicznych szkół
podstawowych i gimnazjów zachowane zostają dotychczasowe rozwiązania, zgodnie
z którymi uczniowie mieszkający w Gminie Miejskiej Piechowice są przyjmowani
z urzędu bez postępowania rekrutacyjnego.
W przypadku posiadania przez szkołę wolnych miejsc, szkoła może przyjąć uczniów
mieszkających poza gminą Piechowice po
przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
W roku szkolnym 2015/2016 obowiązek
rozpoczęcia nauki w I klasie szkoły podstawowej dotyczy dzieci urodzonych w okresie od 01.07.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz
wszystkich dzieci w wieku 6 lat, bez względu na to, czy urodziły się w I czy II połowie
roku. W wyjątkowych sytuacjach można
starać się o odroczenie obowiązku szkolnego dla sześciolatka, ale decyzja należy do
poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Biorąc pod uwagę zestawienia meldunkowe w roku szkolnym 2015/2016 do pierwszej klasy powinno przyjść około 90 dzieci.
Szczegółowe informacje można uzyskać
w placówkach oświatowych.
Inspektor ds. oświaty i kultury
K. Szymanowska
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PRZEDSZKOLE nr 2

www.przedszkolepiechowice.pl

Ruch to zdrowie- każdy przedszkolak tak powie

Warunki w jakich żyjemy i to, jak spędzamy czas, mają największy wpływ na
organizm dziecka. Niedostatek ruchu, telewizja, komputery, zanieczyszczenie środowiska powodują, że nasze dzieci nie zawsze
rosną i rozwijają się prawidłowo. Ruch
jest podstawowym bodźcem rozwojowym.
Dzięki aktywności ruchowej dziecko poznaje otoczenie i opanowuje nowe umiejętności. Przedszkolaki podczas ćwiczeń
gimnastycznych wykorzystują ciekawe
przybory, np. chustę animacyjną, krzesełka,
kasztany, czapki mikołajkowe, klocki drewniane, gazety. Dzieci chętnie współzawod-

Dzieciństwo
bez próchnicy

Głównym celem projektu jest obniżenie
częstotliwości występowania próchnicy
zębów u dzieci w wieku 0-5 lat.
Realizację projektu rozpoczęliśmy 11 lutego. Pani koordynator spotkała się z dziećmi, rodzicami i nauczycielami przedszkola.
Prowadzona działalność edukacyjna ma na
celu podniesienie świadomości zdrowotnej
beneficjentów (dzieci, rodziców, nauczycieli
przedszkolnych, personelu), poprawę zachowań prozdrowotnych w odniesieniu do przestrzegania prawidłowej higieny jamy ustnej
wraz z uwzględnieniem preparatów ﬂuorkowych, wykształcenie właściwych nawyków
żywieniowych, uwzględniających skład i

niczą ze sobą w czasie zabaw sportowych.
W okresie ferii zimowych zorganizowaliśmy
wiele ciekawych zabaw ruchowych na hali
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1.
Wszystkie przedszkolaki wykazały się
sprawnością fizyczną oraz udowodniły, że
potrafią rywalizować fair - play.
Wielką radość wzbudziło u dzieci wyjście na górkę i zabawy na śniegu. Dziewczynki i chłopcy z ogromnym zapałem
ciągnęli swoje sanki, przestrzegając zasad
bezpieczeństwa po kolei zjeżdżali z górki,
ciągnęli się nawzajem na sankach.
Rodzice także rozumieją znaczenie ruchu
sposób żywienia (pory dnia,
częstość i konsystencja posiłków), przeciwdziałanie szkodliwym nawykom, mającym
wpływ na stan zdrowia jamy
ustnej i okolicznych tkanek
przez zwrócenie uwagi rodziców i opiekunów na problemy związane z profilaktyką
stomatologiczną. Ponadto w
środowisku rodzinnym oraz
przedszkola
promowanie
równoległe współdziałania
ze stomatologiem i pediatrą
w zakresie przeciwdziałania chorobom jamy ustnej,
w szczególności próchnicy.
Po zrealizowaniu projektu spodziewana
jest poprawa zdrowia jamy ustnej dzieci w
wieku 3-5 lat, weryfikowana w oparciu o
badania kliniczne wybranej grupy dzieci.
Celem bezpośrednim jest wzrost świadomości i utrwalenie prawidłowych nawyków
w zakresie higieny jamy ustnej w grupach
docelowych. Każdy przedszkolak otrzymał
paszport stomatologiczny oraz szczoteczkę
do zębów i pastę. Mamy nadzieję, że nasze
wspólne działania przyczynią się do realizacji celów projektu.
Bożena Woś

dla rozwoju dziecka: niektóre dzieci biorą
udział w zajęciach na „Orliku” – Damian
zdobył nagrodę dla najlepszego bramkarza
w Turnieju Mikołajkowym w Jeleniej Górze; jeżdżą na nartach – Damian z grupy
„Krasnoludków” zdobył brązowy medal w
zawodach narciarskich dla dzieci „Turniej
czterech stoków” w Szklarskiej Porębie;
jeżdżą na rowerkach. Emocje towarzyszące
tym zabawom stanowią motywację do wysiłku fizycznego. Uczestnictwo w zabawach
ruchowych służy integracji, ćwiczy zaradność, samodzielność, wytrzymałość i umiejętność zespołowego działania oraz rozwija
pomysłowość i inicjatywę, a także stwarza
okazję do szlachetnego współzawodnictwa.
J. Siuta M. Janasz

Zabawa w teatr
W czwartek (29 stycznia) przedszkolaki wybrały się na przedstawienie
pt. ,,Królowa Śniegu” do Piechowickiego Ośrodka Kultury. Baśniowa wróżka,
dzięki magicznej różdżce, przeniosła je
do krainy lodu i śniegu. Dzieci pomagały głośnymi okrzykami odszukać Kaja,
Gerdzię, w „Akademii Czarnego Kruka” głośno krakały, udając małe kruki.
Przedszkolaki gromkimi brawami nagrodziły występ aktorów. Zainspirowane przedstawieniem starszaki wymyśliły i przedstawiły, za pomocą kukiełek
i pacynek, zabawną bajkę ,,O Dobrej
Królewnie”. Obejrzały je młodsze grupy. ,,Krasnoludki” z dużym poczuciem
humoru przedstawiły losy królewny,
która dzięki życzliwym uczynkom,
oswoiła smoka. Przedszkolaki poznały
również pojęcia takie, jak: aktor, scenografia, kurtyna, kukiełka, pacynka.
Na zakończenie bajki wszyscy wspólnie
zatańczyli taniec do muzyki dworskiej.
Wkrótce powstaną nowe losy księżniczki, o czym starszaki poinformują na
łamach Informatora Piechowickiego.
Dorota Jarosz
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Gmina Miejska Piechowice przystąpiła
do udziału w projekcie „Animator – Moje
Boisko – Orlik 2012” w 2015 roku. Informacja o zakwalifikowaniu się naszego Orlika ukaże się na stronie internetowej www.
orlik2012.pl pod koniec lutego 2015 r.
Przypomnijmy, że Program „Moje Boisko
– Orlik 2012” przedstawiony przez Premiera Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Donalda
Tuska podczas Expose w dniu 23 listopada
2007 roku, a przygotowany przez Ministra
Sportu i Turystki Mirosława Drzewieckiego
zakłada budowę ogólnodostępnych, bezpłatnych kompleksów boisk sportowych
wraz z szatniami i zapleczem socjalnym, w
każdej gminie na terenie całego kraju. Założeniem Programu jest udostępnienie dzieciom i młodzieży nowoczesnej infrastruktury sportowej w celu aktywnego uprawiania
sportu.
Jednym z podstawowych zadań państwa
jest zapewnienie obywatelom możliwości
uprawiania sportu, niezależnie od statusu
majątkowego czy pozycji społecznej. Należy, zatem stworzyć na tyle atrakcyjne formy, aby zachęcić jak największą liczbę osób
do aktywności sportowej.
Zgodnie ze Strategią Rozwoju Sportu w
Polsce do roku 2015 celem działania Ministerstwa Sportu i Turystyki jest zmniejszenie dystansu, jaki w tej dziedzinie dzieli
Polskę od krajów europejskich. Realizacja
tych zadań uwarunkowana jest znacznym
zwiększeniem nakładów finansowych na
ten cel.
Głównymi celami projektu Animator
Moje Boisko Orlik 2012 są:
1) upowszechnianie aktywności ruchowej
wśród dzieci i młodzieży, a także innych

grup wiekowych i społecznych, w szczególności osób niepełnosprawnych i rodzin;
2) wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży
poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej, prowadzącej do poprawy sprawności
fizycznej, zdolności motorycznych, stanu
zdrowia i związanej z nim jakości życia;
3) stworzenie jak największej grupie dzieci i młodzieży możliwości uczestniczenia w
zorganizowanych, systematycznych i atrakcyjnych zajęciach sportowych;
4) przeprowadzenie testów oceniających
sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć;
5) wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców;
6) przeciwdziałanie patologiom społecznym, zwłaszcza przemocy i agresji interpersonalnej, pomoc środowiskom trudnym
i zubożałym;
7) optymalne wykorzystanie infrastruktury sportowej powstałej w ramach rządowego programu „Moje Boisko – Orlik 2012”;
8) aktywizacja lokalnych struktur samorządu terytorialnego i środowisk gospodarczych do współpracy i współfinansowania
projektu, poprzez zobowiązanie wnioskodawców do przeznaczenia na poziomie
środowiskowym, dla zakwalifikowanych
do uczestnictwa w projekcie animatorów,
równorzędnej do przekazanej ze środków
MSiT kwoty dofinansowania, przez cały
okres trwania zadania;
9) rozwój i promocja wolontariatu sportowego;
10) rozszerzenie funkcjonalności obiektów Orlik z uwzględnieniem takich funkcji

Fot. D. POTKAŃSKI

Moje Boisko Orlik 2015

jak: animacja społeczna, integracja lokalnej
społeczności, w tym solidarność międzypokoleniowa, profilaktyka zdrowotna i społeczna obywateli;
11)inicjowanie ogólnopolskich i lokalnych programów współpracy z polskimi
związkami sportowymi oraz grupami sportowymi w celu wyszukiwania młodych talentów sportowych.
Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Operatora (Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej z siedzibą w Pucku),
przekazywać będzie zakwalifikowanym do
udziału w projekcie JST dofinansowanie
50 %, umożliwiające zaangażowanie Animatorów/Animatorek na okres 9 miesięcy
tj. od marca do listopada 2015 r.
M. Głowala

Pomoc dla Benity z Piechowic

Pani Benita ma obecnie 42 lata. Choruje od 25 roku życia na
stwardnienie rozsiane. Początkowo odczuwała osłabienie mięśni
nóg, zawroty głowy i zaburzenia równowagi. Z biegiem czasu
objawy uległy nasileniu. Od 6 lat leży w łóżku, ma całkowite porażenie nóg i rąk. Wymaga stałej opieki i pomocy drugiej osoby. Niezbędna jest domowa rehabilitacja przynosząca widoczne
efekty. Prosimy o przeznaczenie 1% podatku na rehabilitację domową Pani Benity poprzez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, nr KRS 0000100516, zaznaczając: „na rehabilitację
Benity Czerlickiej”.

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
WYDAWCA
Nie zamówionych materiałów nie odsyłamy. Wydawca zastrzega sobie prawo do
skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Nadesłanie materiałów równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na ich publikację. Niepodpisane teksty
i zdjęcia w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. W wydaniu wykorzystano elementy graficzne
autorstwa Roberta Jaworskiego, a także pochodzące z portalu freepik.com.

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
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Zimowe sukcesy piechowickiej młodzieży
Dla Krokusów z piechowickiego Uczniowskiego Klubu Sportowego sezon 2014/2015
rozpoczął się bardzo dobrym występem w
zawodach z cyklu „Celuj w Igrzyska” – ta
odsłona Pucharu Polski rozgrywana była w
Dusznikach-Zdroju w dniach 17-18.01.2015 r.
Pierwszego dnia w biegu sprinterskim Konrad Badacz zajął 7 miejsce, natomiast pozycję 6 w swoim biegu wywalczyła Wiktoria
Zawadziłło. Drugiego dnia nasi młodzicy
zajęli odpowiednio 8 i 10 miejsce.
Ciężka praca na zimowym obozie podczas
ferii opłaciła się. Zawodnicy UKS „Krokus”
na jego zakończenie wystartowali w „Biegu na Igrzyska” – Pucharze Grupy Azoty.
23 stycznia zawodnicy dzielnie pokonywali
trasy, biegając stylem klasycznym (CL), natomiast dzień później ścigali się stylem dowolnym (F). Uzyskali dobre wyniki, które
prezentują się następująco:
Dziewczęta
• Wiktoria Zawadziłło – 25 miejsce CL i 27
miejsce F
• Katarzyna Zatylna – 33 miejsce CL i 29
miejsce F
• Sara Kowalewska – 41 miejsce CL
• Kinga Mareczek – 13 miejsce CL i 8 miejsce F
• Barbara Skrobiszewska – 18 miejsce CL i
22 miejsce F
• Weronika Filuś – 29 miejsce CL
• Izabela Razmus – 30 miejsce CL
• Weronika Kossowicz – 31 miejsce CL
• Laura Niemiec – 34 miejsce CL
Chłopcy
• Maciej Kojro – 11 miejsce CL i 18 miejsce F
• Oskar Kłyszyński – 14 miejsce CL i 27
miejsce F
• Adrian Jośko – 23 miejsce CL i 24 miejsce F
• Maciej Tekień – 27 miejsce CL
• Konrad Badacz – 3 miejsce CL i 3 miejsce F
• Szymon Jedziniak – 8 miejsce CL i 5 miejsce F
• Piotr Zając – 22 miejsce CL
• Daniel Wylegała – 25 miejsce CL i 28 miejsce F
• Łukasz Graczykowski – 31 miejsce CL
Pracowicie upłynęły ferie, nie inne musiało być ich zakończenie! Krokusy 31 stycznia i 1 lutego uczestniczyły w zawodach

ogólnopolskich „Bieg na Igrzyska – Puchar
Grupy Azoty” na Jamrozowej Polanie w
Dusznikach-Zdroju. Zawodnicy wykazali
się ogromną wolą walki i chęcią zwycięstwa.
Osiągnęli bardzo dobre rezultaty: Konrad
Badacz wywalczył srebrny medal, Szymon
Jedziniak - 7 miejsce, Kinga Mareczek - 9
miejsce, Maciej Kojro - 18 miejsce. Drugiego dnia zawodów na dystansie 2,5 km odbyły się biegi masowe techniką dowolną i
tutaj kolejny swój srebrny medal wywalczył
Konrad Badacz, a na 5 miejscu dobiegli do
mety Kinga Mareczek i Szymon Jedziniak.
Tydzień później czołowa grupa Krokusów
wyjechała na kolejną ogólnopolską imprezę – zawody „Celuj w Igrzyska”, startując
w biathlonie. I ten start przyniósł zawodnikom, trenerce i kibicom ogromne powody do radości! Konrad Badacz zarówno w
biegu sprinterskim stylem klasycznym jak i
w biegu pościgowym stylem dowolnym wywalczył srebrny medal. Jego klubowy kolega
– Maciej Kojro – zameldował się na mecie
odpowiednio na 15 i 9 miejscu. Dziewczyny
walczyły jedynie na trasie biegu sprinterskiego i również odnotowały kolejny dobry
start: Wiktoria Zawadziłło – 7 miejsce oraz
Kinga Mareczek – 14 miejsce.
Do sukcesów na zawodach rangi ogólnopolskiej można się przyzwyczaić – to fakt.
Krokusy nie zapominają jednak o startach
na rodzimym gruncie. Kiedy część zawodników walczyła w Zakopanem, duża ich
reprezentacja ścigała się podczas XV Memoriału Staszka Bodzka w Niedamirowie,
kompletując przysłowiowy worek medali.
Na najwyższym stopniu podium stanęli w
swoich biegach Szymon Jedziniak i Adrian
Jośko. Brązowy medal wywalczył Oskar
Kłyszyński, natomiast czwarte miejsce zajęli: Barbara Skrobiszewska, Daniel Wylegała
i Bartosz Kojro.
10 lutego 2015 r. na Polanie Jakuszyckiej
odbyły się Mistrzostwa Dolnego Śląska
w biathlonie zimowym. Wspaniale zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach, na co dzień
zawodnicy trenujący w UKS „Krokus”
Piechowice. Nasi zawodnicy nie dali żadnych szans innym szkołom w rywalizacji

indywidualnej, zgarniając komplet medali
w kategorii zarówno dziewcząt jak i chłopców. Zawodnicy biegli trzy razy pętlę 1 km
i dwa razy strzelali w pozycji leżącej z broni
pneumatycznej do tarcz metalowych. Wśród
dziesiątki najlepszych zawodników naszego
województwa znaleźli się:
w kategorii chłopców - szkoła podstawowa 2002r i młodsi:
• Konrad BADACZ –Mistrz Dolnego Śląska (2003r) strzelanie 0;0
• Maciej KOJRO – Vice Mistrz Dolnego
Śląska (2002r) strzelanie 0;0
• Szymon JEDZINIAK –Brązowy medal
(2004r) strzelanie 0;0
• Adrian JOŚKO – VI miejsce (2002r) strzelanie 0;2
W punktacji drużynowej ww. zawodnicy
wywalczyli tytuł MISTRZÓW DOLNEGO
ŚLĄSKA i puchar dla Szkoły Podstawowej
nr1 w Piechowicach.
W kategorii dziewcząt - szkoła podstawowa 2002r i młodsze:
• Wiktoria ZAWADZIŁŁO - Mistrzyni Dolnego Śląska (2002r)strzelanie 0;0
• Kinga MARECZEK – Vice Mistrzyni Dolnego Śląska (2003r)strzelanie 0;0
• Barbara SKROBISZEWSKA – Brązowy
medal (2003r) strzelanie 0;0
• Katarzyna Zatylna – V miejsce (2002 r.)
strzelanie 2;0
• Oliwia Wojtaś - IX- miejsce (2003 r.) strzelanie 0;1
W punktacji drużynowej dziewczęta również wywalczyły tytuł MISTRZYŃ DOLNEGO ŚLĄSKA .
Pozostali zawodnicy i zawodniczki również dobrze wypadli, zajmując miejsca poza
pierwszą dziesiątką.
Wszystkim serdecznie gratulujemy, pełni
dumy i apetytu na jeszcze większe sukcesy!
Najgorętsze podziękowania składamy Zarządowi UKS Krokus, wyrażając wdzięczność za tak dobre przygotowanie dzieci,
ofiarowany czas, a także użyczenie i przygotowanie sprzętu narciarskiego na zawody!

Ze sportowym pozdrowieniem
Ewelina Jedziniak – nauczyciel WF
SP1 Piechowice
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