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Odrodzona samorz
ądność to jeden
z największych sukces
ów naszych
przemian. Uwolniła
ona obywatelską
energię Polaków i
pozwoliła lokalny
m
wspólnotom współu
czestniczyć
i współdecydować
w sprawach
publicznych. Nie byłoby
nowoczesnej
wolnej Polski bez
rozwoju samorządnośc
i.
Droga do niej wiodła
od Sierpnia
1980 roku. Progra
m „Samo
Rzeczpospolita”, uchwa rządna
lony na I Zjeździe
NSZZ „Solidarność
”, stał się kamieniem
węgielnym przysz
łych zmian. Wola
narodu wyrażona w
wyborach 4 czerwc
a
1989 roku otworzyła
drogę do wolnych
wyborów samorządowy
ch.
Reforma samorządowa
była też jednym
z kluczowych elemen
tów
zapowiedzianego
przez premiera Tadeus
za
Mazowieckiego „powro
tu do Europy”.
W przeddzień wybor
ów samorządowych
zwrócił się on do rodakó
„Rzeczpospolita lokalna w z przesłaniem:
przechodzi w
ręce społeczności,
które ją zamieszkują.
Będzie ona taka, jaką
one same potraﬁą
stworzyć”. 27 maja
1990 roku, po raz
pierwszy w powoje
nnej Polsce, obywa
tele
mogli zdecydować,
kto będzie ich
reprezentantem w
gminie.
Samorząd terytorialny
stał się polem
mądrze zagospodarow
anej wolności
i trwałym elementem
polskiego
ustroju. Odrodzona
samorządność
dała polskiemu życiu
społecznemu i
gospodarczemu dodatk
ową energię,
impuls modernizacy
jny, przyczyniła się
do
podniesienia komfo
rtu życia Polakó
(fragmenty listu Prezyd w.
enta RP)
W niniejszym wydan
iu Informatora
wspominamy 25 lat
samorządności
w Piechowicach.
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Wojnie mówię zdecydowane NIE!
– Wojnie mówię zdecydowane NIE! –
powiedział p. Ryszard Grek, Dyrektor Wydziału Starostwa Powiatowego w Jeleniej
Górze, podczas uroczystych obchodów
70 rocznicy zakończenia II wojny światowej w Piechowicach w dniu 8 maja.
– Nigdy więcej taka tragedia w dziejach
ludzkości nie może się powtórzyć – mówił również p. Witold Rudolf, Burmistrz
Miasta Piechowice do licznej grupy gości
przybyłych do Piechowickiego Ośrodka
Kultury w piątkowe popołudnie. Niestety
wśród przybyłych gości niewielu było tych
szczególnie oczekiwanych i wyjątkowo honorowych – kombatantów i uczestników
II wojny światowej. Z zapowiedzianych
25 osób zaszczycili nas swoją obecności tylko nieliczni, wśród nich byli jednak tak znakomici goście jak: płk. Wojciech Olenderek
– Vice Przewodniczący Zarządu Głównego
ZIW RP w Warszawie, płk. Michał Sumisławski – Prezes zarządu Okręgowego ZIW
RP w J. Górze, kap. Józef Lis – Sekretarz
Okręgowego ZIW RP w J. Górze oraz p.
Monika Błażejewska – mieszkanka Piechowic uczestnicząca w tragicznych wydarzeniach II wojny światowej. Musimy jednak
mieć świadomość, że bohaterów tamtych lat
każdego roku jest coraz mniej i tak naprawdę najważniejsze jest to, aby pamięć o nich
była wiecznie żywa, tak samo jak pamięć
o wojennej tragedii.
Dlatego właśnie uroczyste spotkanie z
okazji 70 rocznicy zakończenia II wojny
światowej rozpoczęto minutą ciszy pamięci
tych, którzy odeszli. Później był krótki, lecz
doskonały występ wokalny piechowickich
drużyn harcerskich, wśród których najbardziej żywiołową była drużyna zuchowa
„Wesoła kompania”. Dalej goście obejrzeli
historyczną prezentację multimedialną. Po
jej zakończeniu p. Anna Kalisz – Dyrektor
POK powiedziała - „Jeżeli ludzkość kiedy-

kolwiek wymaże z pamięci
te tragiczne obrazy, to świat
pogrąży się w otchłani
ciemności”. Następnie koncertowała Harcerska Grupa
Artystyczna LIMINIS z
Kamiennej Góry. Świetne
teksty, fantastyczny wokal
i bezbłędna muzyka, to najbardziej trafny komentarz
do tego koncertu. Po prostu
gratulacje i brawo!
Popołudniowe uroczyste
spotkanie to nie wszystko,
co przygotował Piechowicki Ośrodek Kultury w
ramach Dnia Zwycięstwa w Piechowicach.
8 maja br., w centrum miasta już od godz.
10.00 przechodnie mogli oglądać instalację
historyczną zatytułowaną „Koniec wojny”.
Oprócz zgromadzonych tam rekwizytów i
eksponatów rewelacyjnie wpisali się w nią
piechowiccy harcerze z drużyn „Burza”
i „Pogrom”, odgrywając scenki i odwzorowując bardzo realistycznie atmosferę tamtych dni. O godz. 15.30 na skwerze przy
ul. Żymierskiego odbyła się także akcja unicestwienia żołnierzy niemieckich, wiernie
odtworzona przez Grupę Rekonstrukcji Historycznej „Fabryka Historii” reprezentującą „Projekt ARADO”. Całość uzupełniła
dwukrotna emisja filmu „Kamienie na szaniec”, który kolejno obejrzeli o godz. 11.00
młodzież szkolna, a o godz. 18.00 widzowie dorośli.
Mamy pewność, że dzięki tym wszystkim działaniom Piechowice wypowiedziały głośne NIE wojnie, agresji i konﬂiktom
zbrojnym w Europie oraz na świecie. Wyrazem tego była wypowiedź płk. Wojciecha Olenderka, który na zakończenie
uroczystości powiedział - „Nigdy nie
przypuszczałem, że tak małe Piechowice

Rośnie zainteresowanie
wystawami w POK

mogą realizować tak wielkie działania i tak
wspaniale nas przyjąć”.
POK

Dyrektor i pracownicy Piechowickiego Ośrodka Kultury składają serdeczne podziękowania dla:

• p. Ryszarda Greka - Dyrektor Wydziału
Starostwa Powiatowego w J. Górze,
• p. Witolda Rudolfa - Burmistrza Miasta
Piechowice,
• p. Rafała Popławskiego – Dyrektora
KSWiK / Oddziału Piechowice
• Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Fabryka Historii” z Kamiennej Góry
• Harcerskiej Grupy Artystycznej LIMINIS
z Kamiennej Góry
• harcerzy z piechowickich drużyn harcerskich
• p. Janusza Brylińskiego – Prezesa przedsiębiorstwa WEPA S.A.
• p. Urszuli i Jana Klejps – właścicieli piekarni „UliJanka”
• p. Agnieszki Blachety i p. Ryszarda Kolata - właścicieli huty JULIA
• p. Lecha Rębisza,
za pomoc i wsparcie w organizacji uroczystych obchodów 70 – rocznicy zakończenia II wojny światowej.

Dnia 30 kwietnia Piechowicki Ośrodek Kultury odwiedziła grupa
pensjonariuszy z jeleniogórskiego DPS „Pogodna Jesień”. Ich zainteresowanie wzbudziła ciekawa wystawa zbiorowa grupy artystycznej Π Art
prezentowana w terminie od 17 kwietnia do 22 maja br w galerii wystawowej POK. Świadczy to o tym, że nasze działania zmierzają w dobrym
kierunku. Tematyka organizowanych wystaw oraz różnorodność prezentowanej twórczości przyciąga coraz szersze grupy odbiorców. Jest
to zapewne również zasługą samych twórców i artystów, którzy systematycznie doskonalą swój warsztat i sięgają do różnych technik, aby
pozytywnie zaskoczyć odbiorców. Tych ambitnych i ciągle dążących
do doskonałości nie brakuje w grupie Π Art, dlatego nie dziwi fakt, że
wystawa „Czuły powiew wiosny” wzbudza tak duże zainteresowanie.
Mamy nadzieję, że kolejna wystawa będzie również interesująca, mimo
że jej autorami nie będą profesjonalni artyści, lecz pełne pasji i talentu
dzieci z placówek oświatowych naszego regionu.
POK
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Tak głosowaliśmy

Wyniki głosowania w Piechowicach:
Bronisław Komorowski (1004 głosy) 42.03%
Andrzej Duda (619) 25.91%
Paweł Kukiz (523) 21.89%
Janusz Korwin-Mikke (98) 4.10%
Magdalena Ogórek (61) 2.55%
Janusz Palikot (35) 1.47%
Adam Jarubas (25) 1.05%
Jacek Wilk (9) 0.38%
Grzegorz Braun (8) 0.33%
Marian Kowalski (6) 0.25%
Paweł Tanajno (1) 0.04%

Kiedy Państwo przeczytacie ten tekst,
będzie już wiadomo, kto został Prezydentem RP na nową kadencję. Z przyczyn
technicznych niniejsze wydanie musieliśmy zamknąć przed drugą turą wyborów.
Niżej podajemy, jak w pierwszej turze głosowali mieszkańcy naszego miasta.
Do urn 10 maja poszło 2403 mieszkańców na 5234 uprawnionych do głosowania,
co stanowi frekwencję na poziomie 45,91
procent. Oddano 2389 głosów ważnych.
Największym poparciem w Piechowicach
cieszył się Bronisław Komorowski, który
otrzymał 1004 głosy (42,03 proc.). Drugie
miejsce zajął Andrzej Duda (619 głosów,
25,91 proc.), a trzecie – Paweł Kukiz (523
głosy, 21,89 proc.). Ostatni w stawce, podobnie jak przy wynikach ogólnopolskich,
był Paweł Tanajno. Głosował na niego tylko jeden mieszkaniec Piechowic.
Jak te wyniki mają się do wyników ogólnopolskich? Przede wszystkim, w Polsce

pierwszą turę wygrał Andrzej Duda z poparciem 34,76 proc., drugi był Bronisław
Komorowski – 33,77 proc. Frekwencja w
Polsce wyniosła 48,96 procent. W innych
gminach powiatu jeleniogórskiego było
podobnie, jak w Piechowicach: wszędzie
wygrywał B. Komorowski przed A. Dudą.
Największą przewagę
osiągnął w Karpaczu.
Gdyby decydowali
mieszkańcy tego miasta, nie byłoby drugiej tury: pod Śnieżką
urzędujący prezydent
uzyskał 51,87 procent głosów (A. Duda
18,82 proc.). Wyniki
poszczególnych kandydatów w Piechowicach podajemy obok.

Trwają prace
na Szymborskiej

Wraca sprawa
wiaduktów

Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców
Osiedla Młodych, rozpoczął się I etap remontu ulicy Szymborskiej w celu poprawy
jej przejezdności. Odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Reja do skrzyżowania z ul. Prusa
został wykorytowany, nawieziono tłuczeń
oraz zagęszczono go. W kolejnym etapie
zostanie nawieziony kliniec w celu wyrównania nawierzchni. Prace wykonywane są
przez Zakład Usług Komunalnych Spółka
z o.o. w Piechowicach. Drugi etap poprawy nawierzchni ulicy Szymborskiej tj. od
skrzyżowania z ul. Prusa w kierunku torów,
zostanie zrealizowany po wykonaniu planowanej przez KSWiK w tym roku budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
Docelowy remont dróg tj. wykonanie nawierzchni bitumicznej w obrębie w/w ulic,
będzie możliwy po wykonaniu kanalizacji
deszczowej.
Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

R.Z.

Jest szansa, że wiadukty kolejowe w Piechowicach nie zostaną rozebrane. Do Urzędu Miasta wpłynął wniosek mieszkańców,
którzy chcą uratowania tych obiektów, zamiast wyburzania ich. Zdaniem wnioskujących, mogłyby one pełnić rolę kładek dla
pieszych i rowerzystów.
Przypomnijmy, że na początku roku decyzją Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, nakazano
Gminie Miejskiej Piechowice rozbiórkę powyższych obiektów. Burmistrz wprawdzie
odwołał się do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego argumentując, że mienie to nigdy nie zostało przekazane Gminie
decyzją komunalizacyjną, ale ten
utrzymał w mocy wspomniany
nakaz. W tej sytuacji Burmistrz
złożył skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w
Warszawie. Nie została jeszcze
rozpatrzona. Jednocześnie samorząd rozpoczął prace związane z przygotowaniem do rozbiórki, zlecono m.in. kosztorys
takich prac.
Burmistrz Miasta Piechowice Witold Rudolf uważa, że
wniosek mieszkańców warto

rozpatrzyć. Według wstępnych kosztorysów, rozbiórka może kosztować między
500 a nawet 800 tysięcy złotych. Jak mówi,
w tej sytuacji lepiej byłoby dołożyć jeszcze
pół miliona złotych i uratować wspomniane obiekty. Mniejszy z wiaduktów mógłby
być podporą dla rurociągu wodnego. Drugi,
ten po którym w 1968 roku wojska radzieckie przejechały do Czechosłowacji, stałby
się kładką miejską i połączył Piechowice
z częścią, która w przyszłości może spełniać funkcję przemysłową.
O dalszych losach wiaduktów będziemy
informować na łamach Informatora Piechowickiego.
R. Z.
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Wybory ławników
Z

końcem bieżącego roku upływa kadencja 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 powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133).
Kalendarz wyborczy:
- do 31maja 2015 r. prezes sądu okręgowego podaje do wiadomości poszczególnym radom gmin liczbę wybieranych przez
nie ławników,
- do 31 czerwca 2015 r. uprawnione podmioty mogą zgłaszać radom gmin kandydatów na ławników,
- najpóźniej w październiku 2015 r. odbywają się wybory ławników,
- do dnia 31 października 2015 r. rady
gminy przesyłają prezesom właściwych sądów listę wybranych ławników wraz z dokumentami, o których mowa w art. 162
§ 2-4 usp,
- do 31 grudnia 2015 r. prezes właściwego 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 zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje
społeczne i zawodowe, zarejestrowane na
podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem 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 następujące dokumenty:
- informacje o kandydacie z Krajowego
Rejestru Karnego,
- oświadczenie kandydata, że nie jest
prowadzone przeciwko niemu postępowanie 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 zdrowia kandydata, stwierdzającego brak prze-

Ks. Olszewski oﬁcjalnie
Honorowym Obywatelem

ciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
- dwa zdjęcia zgodnie z wymogami stosowanymi przy słała daniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
Dodatkowo do karty zgłoszenia należy
dołączyć:
- aktualny odpis z Krajowego Rejestru
Sądowego albo odpis lub zaświadczenie
potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji – jeśli kandydata
zgłasza stowarzyszenie lub inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa,
- imienną listę osób zgłaszających kandydata wraz z podaniem ich numeru PESEL, miejsca stałego zamieszkania i własnoręcznym 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

RADA uchwaliła

Na uroczystej Sesji Rady Miasta, która odbyła się 28 kwietnia, nadano
tytuł Honorowego Obywatela ks. Zdzisławowi Olszewskiemu. Sylwetkę
kapłana prezentowaliśmy w marcowym wydaniu Informatora Piechowickiego.
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, podziękowania, wspomnienia, a „sto lat” honorowemu piechowiczaninowi zaśpiewał zespół „Szklarki”.
R.Z.

Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Miasta Piechowice w dniu 28 kwietnia 2015 roku
1. Uchwała Nr 45/VIII/2015 Rady Miasta Piechowice
w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.
2. Uchwała Nr 46/VIII/2015 Rady Miasta Piechowice
w sprawie zamiany nieruchomości stanowiących własność 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
7. Uchwała Nr 51/VIII/2015 Rady Miasta Piechowice
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Piechowice.
Pełna treść uchwał i załączników
jest dostępna na stronie internetowej
Urzędu Miasta Piechowice (BIP).
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Odrodzona samorządność to jeden
z największych sukcesów naszych
przemian. Uwolniła ona obywatelską
energię Polaków i pozwoliła lokalnym
wspólnotom współuczestniczyć
i współdecydować w sprawach
publicznych. Nie byłoby nowoczesnej
wolnej Polski bez rozwoju samorządności.
Droga do niej wiodła od Sierpnia
1980 roku. Program „Samorządna
Rzeczpospolita”, uchwalony na I Zjeździe
NSZZ „Solidarność”, stał się kamieniem
węgielnym przyszłych zmian. Wola
narodu wyrażona w wyborach 4 czerwca
1989 roku otworzyła drogę do wolnych
wyborów samorządowych.
Reforma samorządowa była też jednym
z kluczowych elementów
zapowiedzianego przez premiera Tadeusza
Mazowieckiego „powrotu do Europy”.
W przeddzień wyborów samorządowych
zwrócił się on do rodaków z przesłaniem:
„Rzeczpospolita lokalna przechodzi w
ręce społeczności, które ją zamieszkują.
Będzie ona taka, jaką one same potrafią
stworzyć”. 27 maja 1990 roku, po raz
pierwszy w powojennej Polsce, obywatele
mogli zdecydować, kto będzie ich
reprezentantem w gminie.
Samorząd terytorialny stał się polem
mądrze zagospodarowanej wolności
i trwałym elementem polskiego
ustroju. Odrodzona samorządność
dała polskiemu życiu społecznemu i
gospodarczemu dodatkową energię,
impuls modernizacyjny, przyczyniła się do
podniesienia komfortu życia Polaków.
(fragmenty listu Prezydenta RP)
W niniejszym wydaniu Informatora
wspominamy 25 lat samorządności
w Piechowicach.
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Szanowni Państwo
Z okazji 25-lecia samorządności wydaliśmy specjalny dodatek do Informatora Piechowickiego. W nim przypominamy składy rad i nazwiska burmistrzów wszystkich kadencji, począwszy od 1990 roku. Poprosiliśmy też władze (burmistrzów oraz przewodniczących rad) o podzielenie się z Czytelnikami swoimi spostrzeżeniami na temat samorządności, przypomnieniu, jak wyglądały ich rządy. Odnaleźliśmy
też trochę zdjęć. Zapraszamy do lektury i przypominamy, że uroczysta sesja Rady Miasta z okazji 25-lecia samorządności odbędzie się
w czwartek 28 maja o godz. 17. w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach. Po uroczystej sesji, około godz. 18.00 odbędzie się plenerowe
przedstawienie w „Szklanym Ogrodzie” przygotowane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Uczniowie w zabawnej formie przedstawią z czym
kojarzy im się samorząd.

Redakcja

Po 25 latach
możemy wspomnieć
Esencją naszej wolności
utraconej (z wyłączeniem krótkiego okresu II Rzeczpospolitej) na rzecz zaborców, później
okupantów i nie przywróconej
zakończeniem II Wojny Światowej były postulaty solidarności i podpisane porozumienia:
gdańskie, szczecińskie, jastrzębskie i w Ustrzykach. To wyzwoliło lawinę
naszych potrzeb wolnościowego myślenia,
to pozwoliło przypomnieć, że mieszkańcy
miast i wsi miewali swój samorząd. Potrzeby takiego myślenia oddalił wprawdzie
stan wojenny, ale magdalenkowe knowania i Okrągły Stół musiały to umożliwić.
Zaczęło się od Komitetu Obywatelskiego
przy Lechu Wałęsie, a że Jelenia Góra była
wówczas miastem wojewódzkim i funkcjonował tu Zarząd Regionalny Solidarności,
umożliwiło to powstanie Regionalnego
i Miejskiego Jeleniogórskiego Komitetu
Obywatelskiego. Wraz z odradzającymi
się organizacjami związku zawodowego
solidarności w piechowickich zakładach
pracy, głównie Karelmy, powstał miejski
Komitet Obywatelski SOLIDARNOŚĆ.
Spontaniczne dyskusje jego członków odbywały się na piętrze sali straży pożarnej,
którą zawiadywał wówczas Pan Stanisław
Łuczyński, jak się wówczas okazało, członek Armii Krajowej, uczestnik Powstania

Warszawskiego.
Obrady uczestników dyskusji
były może nieco chaotyczne, z
powodu nadmiaru problemów,
ale bardzo gorące o wydźwięku
wyraźnie antykomunistycznym.
Ci, którzy czuli się związani z
dotychczasowym ustrojem opartym o plecy sowieckie, na tych
dyskusjach się nie pojawiali. Powstała
plotka, że nowo wyłoniony burmistrz powyrzuca wszystkich urzędników, wyrzucił
tylko takich, którzy sprzeniewierzyli się
urzędniczej etyce. Powstały przed 25 laty
samorząd miał wtedy inne priorytety, chodziło o przystosowanie się do późniejszych
działań. Komunalizacja państwowego dotychczas mienia, czyli oddania go mieszkańcom, w których imieniu pieczę nad
tym mieniem sprawuje Rada Miasta przy
pomocy Burmistrza, który jest głównym
wykonawcą woli Rady, a jednocześnie publicznym, widzialnym gospodarzem miasta. Pierwszy samorząd musiał przeprowadzić zmiany, które pozwoliły rozliczyć się
ze starym systemem gospodarczym, w tym
zakończenie wcześniej rozpoczętych inwestycji i przystosowanie się do gospodarki
rynkowej. Wchodziły w życie przepisy i
nowe reguły zarządzania, przyjmowany
był nowy podział kompetencji i związany
z tym przydział dotacji z budżetu państwa.

I tu właśnie wynikła pierwsza próba jakości i woli samorządu. Po obcięciu przez
rząd dotacji na oświatę zebrani na konwencie wójtowie, burmistrzowie i prezydenci
wyrazili protest a niektórzy przyjechali z
materacami i śpiworami gotowi do strajku.
I tylko głosy o trudnościach transformacji
przeważyły, że skończyło się tylko na proteście.
Nasza rada zamanifestowała swą postawą chęć poświęcenia się rozwojowi Miasta.
Radni zrzekli się diet na rzecz mającego
trudności finansowe żłobka tygodniowego
przy ul. Słowackiego, mimo to budynek
urzędu miasta tętnił życiem do późnych
godzin popołudniowych. Jeden z radnych
zawnioskował spożytkowanie swojej diety inaczej i w dyskusji na temat potrzeby
zmiany nazw ulic, gdzie przeważyła opinia
iż nie stać nas na przeprowadzenie takich
zmian, swą dietę przeznaczył na fundusz
mający sprostać tym zmianom.
Nie będę pisał jakiegoś patetycznego zakończenia tego tekstu, samorząd bowiem
trwa, ma się dobrze, jeśli chodzi o ducha,
gorzej jest z finansowaniem i możliwościami działań. Traktowany przez rząd do
poruczeń (czasem specjalnych) bez dostatecznych środków.
Dla moich czytelników, ze specjalnym
poważaniem!
Edward Wryszcz

Krótko o samorządności

Samorządność jest dziedziną jej sprawność i lepiej odpowiada spojrzenie na każdego człowieka,

przyszłościową, rozwojową i niesie
za sobą ciągłe zmiany pozwalające na lepsze rozwiązywanie lokalnych problemów występujących w
małych społecznościach. Specyfika pracy w samorządzie wymaga
coraz lepiej przygotowanych radnych, tak aby przesuwać władzę
bliżej mieszkańców, poprawiać

na potrzeby poszczególnych osób
i grup. Bardzo istotną funkcją
samorządu jest także zapewnianie właściwego - sprawiedliwego podziału finansów, który jest
możliwy tam, gdzie władza ma
realny i zdrowy wgląd w potrzeby danej społeczności i możliwości ich rozwoju .Ważne jest

szczególnie tego najsłabszego
i bezradnego.
Panu Witoldowi Rudolfowi
życzę determinacji w służbie na
rzecz mieszkańców miasta, wielu
sukcesów i zachowania cierpliwości, roztropności, osobistej radości
i spełnienia z wykonywanej pracy.
Danuta Dubaniowska
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To był dobry okres
Utworzenie samorządów było dobrym nam się je odzyskać. Stanęła hala,

pomysłem, bo władza trafiła w ręce obywateli, a obywateli w Polsce mamy mądrych. Widać to po Piechowicach. Przez
te 25 lat zrobiono tyle, ile nigdy by nie
zrobiono w PRL-u.
Szczególnie wspominam czas, w którym byłem burmistrzem (1994-2006 –
przyp. red.). Najbardziej potrzebna była
wtedy budowa oczyszczalni ścieków
i kanalizacji. Pamiętam, że jak się przechodziło obok urzędu, to był wyczuwalny fetor. Ludzie mówili, że to ze sklepu
rybnego, a tak naprawdę to zapach unosił
się z rzeki, bo ścieki płynęły do Kamiennej. Oprócz samej oczyszczalni, wybudowaliśmy około 17 kilometrów sieci
kanalizacyjnej.
Drugą ważną inwestycją była hala
sportowa. Decyzja o jej budowie zapadła
jeszcze w czasach PRL-u, w zakładzie
Zielonej Górze zamówiono betonowe filary, w Nowej Soli – elementy metalowe.
Leżały tam z 15 lat. Dobrze, że ich nie
wyrzucono. Pojechaliśmy tam i udało

która do dziś służy mieszkańcom.
Kolejnym ważnym przedsięwzięciem była telefonizacja miasta. Dziś, w dobie rozkwitu telefonii komórkowej, może się to
wydać śmieszne, jednak w owym
czasie nieliczni mieszkańcy mieli
telefony. Dzięki dobrym kontaktom z Telekomunikacją Polską,
firma ta podjęła decyzję o rozbudowie sieci w Piechowicach.
Przeprowadziliśmy też sporo innych
inwestycji, jak budowa stacji uzdatniania
wody, remonty dróg. Mieszkania komunalne zostały w większości sprywatyzowane, w kotłowniach w blokach zostało
wymienione ogrzewanie z węglowego
na gazowe. To nie były łatwe czasy, nie
było środków unijnych, nie było tylu
urzędników.
Chcę podkreślić, że przez te 12 lat
dobrze układała się współpraca z Radą
Miasta. Przewodniczący rady Jan Gasz
to nauczyciel, ja – rolnik, ale potrafiliśmy

znaleźć wspólny język.
Nie w każdej kwestii byliśmy z radą zgodni, ale
w najważniejszych sprawach dochodziliśmy do
porozumienia.
Jeśli czegoś żałuję, to
tego, że nie doprowadziłem do zmiany nazw
ulic: Żymierskiego, Zawadzkiego czy Świerczewskiego. Przyznam, że myślałem
wtedy o tym, ale trochę się wahałem
z uwagi na koszty.
Podsumowując, nie mam wątpliwości,
że powstanie samorządów było dobrym
ruchem. Ta samorządność ewaluowała,
pierwotnie burmistrza wybierała rada,
z czasem wprowadzono wybory bezpośrednie. Byłem zwolennikiem takiego
rozwiązania. Uważam, że są one lepsze,
bo obywatel czuje się dowartościowany,
jego głos może mieć realny wpływ na to,
kto będzie sprawował władzę.
Stanisław Ejnik

Finis coronat opus/Koniec wieńczy dzieło
(i pozwala nam dopiero je ocenić w pełni)
Jestem mieszkańcem Piechowic od
1966 roku. Od początku związany ze
szkolnictwem: podstawowym, akademickim a później zawodowym. Przez 40
lat pracowałem w ZSTiL (dawna „Karelma”), z tego 22 lata jako jej dyrektor. W
tym czasie doprowadziłem do rozwoju
szkoły i jej zaplecza (nadbudowa piętra,
sala gimnastyczna, warsztaty szkolne).
Był czas, że szkoła liczyła 600 uczniów
i 70 osób obsługi. Wielu absolwentów
jest dzisiaj wykształconymi i zajmującymi wysokie stanowiska osobami.
W 1994 roku postanowiłem kandydować w wyborach do Rady Miasta w Piechowicach. Nie myślałem, że będę miał
zaszczyt przewodniczyć jej gremium
przez lat 12 (trzy kadencje: 1994-1998,
1998-2002, 2002-2006). Od zawsze rodziły się różne pytania, jak pracować by
spełnić oczekiwania wyborców, radnych
i innych zainteresowanych. Uznałem, że
aby efektywnie działać, należy w szczegółach zapoznać siebie i wszystkich radnych ze Statutem Miasta Piechowice. To

było i jest podstawowym vademecum
wiedzy, by wszystkie podjęte uchwały
miały moc sprawczą i od strony prawnej
nie budziły większych zastrzeżeń i kontrowersji. Myślę z perspektywy czasu, że
jakoś udało mi się to zagadnienie kontynuować.
W każdej nowej kadencji Rady Miasta bardzo ważnym problemem było
ustalenie i egzekwowanie kontaktów ze
społeczeństwem poprzez pełnienie dyżurów, wywiadów, opinii. Tak bowiem
mieszkańcy mieli możliwość przekazać
swoje odczucia, problemy, wręcz nalegać na rozwiązanie swoich i środowiskowych spraw. Były te informacje tematem
dyskusji i oceny w komisjach. Niejednokrotnie były przyczynkiem do powzięcia
uchwał przez Radę.
Uważam za swój sukces, że w większości przypadków w trakcie 12-letniej
kadencji udało mi się porozumieć z petentami, radnymi, w różnych, często
trudnych sprawach.
Nie brakowało tematów trudnych, czę-

sto dramatycznych. Nie wszystkie miały podłoże i kontekst
racjonalny, często emocjonalny. Ale takie są
prawa obywateli, że mogą je
zgłaszać, a władza w poczuciu
odpowiedzialności powinna je rozwiązywać.
Ceniłem sobie współpracę z burmistrzem miasta p. Stanisławem Ejnikiem,
który potrafił dostrzec ważne problemy
miasta i je realizować – było tych spraw
i zadań bardzo dużo.
A oto skrót ważnych dokonań w mieście przez 12 lat (1994-2006): oczyszczalnia ścieków, telefonizacja miasta,
kolektory ściekowe, hala sportowa przy
SP nr 1, gminne drogi asfaltowe (w całym mieście), kotłownie w blokach (gazowe), stacja uzdatniania wody.
Jan Gasz
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Srebrne Gody Samorządu Gminnego!
To dobrze brzmi, choć początki były dosyć trudne chyba z tego powodu, że oczekiwania mieszkańców na
jakieś spektakularne zmiany
były bardzo duże. W końcu
trudno się nawet dziwić, bo
wszystko dookoła w polityce
się zmieniło i miało być od
razu lepiej, a przynajmniej
inaczej.
I chyba dobrze się stało, że wybory wyłoniły prawie całkowicie nowy „garnitur”
radnych, bo gdyby dawni samorządowcy
mieli przeprowadzać zmiany, to byłoby to
co najmniej dziwne.
Tak więc zostałem radnym a już za chwilę
(bo na pierwszym posiedzeniu Nowej Rady)
zostałem wybrany jej przewodniczącym bez
żadnego „ostrzeżenia”. Tak po prostu. Miałem niewątpliwą przyjemność, że w ramach
nowych obowiązków przejmowałem Urząd
Miasta, witając się ze wszystkimi pracownikami. To były miłe rozmowy. Poprzedniego
naczelnika w urzędzie już nie było.
Na kolejnym posiedzeniu Rady (te pierwsze odbywały się w Domu Strażaka przy
udziale licznie zgromadzonych mieszkań-

ców) miały miejsce wybory burmistrza
(Ustawa o samorządzie terytorialnym
wprowadziła wybory prezydentów
dużych miast, burmistrzów małych
miast i wójtów gmin wiejskich). Tu
nastąpiło pierwsze zaskoczenie, gdy
się okazało, że wyniki głosowania
są niemal remisowe. Kolejne głosowanie już w pełnym składzie rady
przyniosło rozstrzygnięcie – na burmistrza wybraliśmy pana Edwarda Wryszcza. Kierowanie pracami Rady było dosyć
absorbujące, zwłaszcza dla kogoś, kto dotąd
nie sprawował żadnej funkcji publicznej.
Dochodziły do tego różne obowiązki reprezentacyjne, narady z innymi samorządowcami a także dyżury w urzędzie. Miałem na
przykład przyjemność pod nieobecność wojewody odznaczyć mieszkankę Piechowic,
a moją ulubioną nauczycielkę, panią Reginę
Zając wysokim odznaczeniem państwowym
– Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Doświadczenie samorządowe dodało mi
odwagi do przystąpienia do konkursu na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Jeleniej Górze, szkole w której
pracowałem już od siedmiu lat (funkcję

dyrektora sprawowałem przez kolejne dwie
kadencje).
Łączenie obowiązków dyrektora szkoły
i Przewodniczącego Rady było trudne, dlatego po konsultacjach z żoną, rodzicami
i kolegami z Rady, po prawie dwóch latach
zrezygnowałem z przewodniczenia Radzie
Miasta Piechowice.
Niedługo potem nowym szefem został
obecny burmistrz Piechowic pan Witold Rudolf, który sprawdził się jako przewodniczący
komisji inwentaryzacyjnej. Do końca kadencji
byłem przewodniczącym komisji rewizyjnej.
Podsumowując ten okres mojego życia
pragnę powiedzieć, że było to ciekawe doświadczenie, choć nie dało tyle zadowolenia, co praca nauczyciela, którą równolegle
wykonywałem. Stwierdzam, że wolę jednoosobową odpowiedzialność dyrektora, który
ma większą możliwość przeprowadzania
swojej wizji zmian, niż wymagająca wielu
ustaleń, kompromisów i demokratycznych
procedur rola przewodniczącego rady.
Niemniej jestem dumny, że kiedyś mieszkańcy Piechowic obdarzyli mnie tak dużym
zaufaniem, za które jeszcze raz bardzo dziękuję.
Jarosław Lech Bochyński

Zmiany tylko na lepsze
Uważam, że przywrócenie samorządności w
Polsce jest wielkim sukcesem demokracji. Pozytywnie wpłynęło i nadal wpływa na lokalne
społeczności. W Piechowicach jak i w innych
gminach w Polsce zaczął się wówczas proces
odejścia od decyzji na szczeblu centralnym.
Obecnie wiele jest już podejmowanych na
miejscu przez radę miasta i burmistrza. Organy jako reprezentanci wyborców podejmując
uchwały, kierują się przede wszystkim dobrem
mieszkańców, np.: plan zagospodarowania
przestrzennego jest zmieniany w zależności
od lokalnych potrzeb i wniosków osób zainteresowanych. W ten sposób każdy ma wpływ
na to co w gminie powstanie.

Ponadto uważam, że decyzje podejmowane we wspólnotach samorządowych są
trafniejsze, a przede wszystkim bardziej racjonalne. Dlatego każdy mieszkaniec czuje
się gospodarzem i może ocenić władzę przy
urnie wyborczej. To wielki postęp w porównaniu do czasów, gdy rządzący miastami
byli nominowani odgórnie i nie czuli odpowiedzialności przed wyborcą.
W naszej gminie przez 25 lat samorządności, mieszkańcy już dwukrotnie zadecydowali o zmianie burmistrza (w wyborach
bezpośrednich), a każdy burmistrz i radny
powinien się liczyć z konsekwencją zwolnienia go z funkcji, gdy straci zaufanie.

Dotychczasowi włodarze mogą pochwalić
się, jak wiele dla miasta
i jego mieszkańców dokonali. Powstała oczyszczalnia ścieków i sieć
kanalizacyjna, hala gimnastyczna przy szkole podstawowej, stacja
uzdatniania wody, orlik, zostało wyremontowane wiele dróg, mostów, budynków, zrewitalizowano park. Według mnie są to właśnie
efekty pozytywnych zmian samorządności.
Jestem przekonany, że tych zmian na lepsze
czeka nas jeszcze wiele.
Paweł Zackiewicz

Praca w radzie dała mi dużo satysfakcji
Kadencja lat 2006-2010 była w
moim odczuciu kadencją dosyć trudną. Jako radna osiedla Michałowice
miałam utrudnione zadanie, gdyż
wśród społeczności michałowickiej
nie było jedności. Należało również
wzmóc działania, aby rozpocząć
ważne dla mieszkańców inwestycje.
Pełniąc również funkcję Przewodniczącej Rady Miasta miałam trochę ułatwione zadanie. Udało się wprowadzić do

Wieloletniego Planu Inwestycyjnego remont placu widokowego
u zbiegu ulic Sudeckiej i Śnieżnej. Niestety zadanie nie zostało
zrealizowane z różnych względów. Ustalono w formie porozumienia ze Starostwem Powiatowym remont drogi powiatowej,
którego realizację przewidziano
na rok 2012 .Udało się również podpisać
porozumienie z Tauronem na wykonanie

podziemnej sieci energetycznej, które zaplanowano na rok 2010, ale wykonanie nastąpiło później. Trzeba również zauważyć, iż
w samej Radzie Miasta nie było spokojne.
Konﬂikty jednak starałam się łagodzić i nie
robić problemów.
Praca w Radzie Miasta dała mi dużo satysfakcji i jednocześnie doświadczenia samorządowego, które wykorzystuję w obecnym działaniu.
Halina Wieczorek
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Celem było miasto bezpieczne,
zadbane i gościnne
Grudzień 2006
- grudzień 2010 r.
to czas, w którym jako burmistrz Piechowic
miałam wpływ
na ciąg zdarzeń,
które w naszym
mieście w tym
czasie się dokonywały. Chociaż
cztery lata w historii miasta, także tej 25-letniej to niewiele, ale moim zdaniem, dzięki dobrej
współpracy z radą miasta i dobrym kontaktom z mieszkańcami, udało się wspólnie osiągnąć w tym czasie wiele.
Moim priorytetem była bieżąca i rzetelna informacja mieszkańców o sprawach,
które ich dotyczą, stąd w „Informatorze
Piechowickim” rubryka „Z prac burmistrza”, na stronie internetowej miasta
zakładka „Burmistrz informuje”, a także
spełnienie postulatu mieszkańców - sesje w godzinach popołudniowych. Teraz
może to być źródło bogatej i niekłamanej
informacji o tych minionych czterech latach, wystarczy tylko tam sięgnąć.

Przez całą kadencję dbałam o tworzenie
dobrego klimatu wokół Piechowic, zawsze
byłam tam, gdzie trzeba było zaprezentować osiągnięcia naszego miasta, dzięki
czemu stawaliśmy się rozpoznawalni na
mapie województwa, np. poprzez wprowadzanie Kryształowego Weekendu do
kalendarza imprez Dolnego Śląska. Stworzyliśmy logo miasta i hasło „Góry możliwości - miasto aktywności”. Z myślą o
zasłużonych mieszkańcach Piechowic w
roku 2007 uchwałą rady miasta wprowadzono zwyczaj przyznawania tytułu
Honorowego Obywatela, a w roku 2010
po raz pierwszy przyznano wyróżnienia
burmistrza - Piechowickie Kryształy w 3
kategoriach - obiekt roku, człowiek roku
i wydarzenie roku.
W latach 2007-2010 powstały inwestycje, które do dziś służą mieszkańcom
- ze środków MSWiA pozyskano około
6 mln zł na remonty ulic, kładek oraz kanału młynówki. Powstał Orlik przy szkole podstawowej, urządzenia fitness na
skwerze pokoleń, place zabaw, skwery
miejskie. ZUK doposażono w nowoczesny sprzęt, a po nawiązaniu współpracy
z zagranicznymi partnerami - czeskimi

Upicami i niemieckim Demitz - Thumitz rozpoczęliśmy „marsz” po pieniądze unijne. Zakupiono nowoczesny wóz
strażacki dla OSP, rozpoczęto urządzanie centrum zarządzania kryzysowego,
przygotowano do realizacji 5 projektów
unijnych, z których część (rewitalizacja
budynków komunalnych i park - szklany ogród) zrealizowano już w następnej
kadencji. Różne reakcje wzbudzały takie
- moje i rady miasta - decyzje jak: likwidacja świetlicy środowiskowej i powołanie Akademii Pożytecznie Spędzanego
Czasu, obecność w mieście straży miejskiej, czy wreszcie przystąpienie gminy
do KSWiK. Czas pokazał, że APSC ma
się dobrze, straży miejskiej już w naszym mieście nie ma, a nasza obecność
w KSWiK wciąż wzbudza mieszane
uczucia.
Celem, do którego jako burmistrz Piechowic zmierzałam, było miasto bezpieczne, zadbane i gościnne. Jeżeli Piechowice
w latach mojej kadencji, choć w części
w ocenie mieszkańców takim miastem
były - to było warto…

lat funkcjonuje Uczniowski Klub Sportowy Krokus
zajmujący się szkoleniem
dzieci ze szkoły podstawowej w narciarstwie biegowym i biathlonie. Efektem
prężnego działania klubu
są wspaniale wyniki w zimowych zawodach i tytuły
mistrzów Dolnego Śląska,
a w ostatnich latach nawet
Mistrzostw Polski.
Rozpoczęto pozyskiwanie funduszy
pozabudżetowych na zajęcia pozalekcyjne w szkołach, np. na naukę pływania, co
jest kontynuowane do dnia dzisiejszego.
W tym czasie „narodziło się” wiele ciekawych imprez m.in. Amatorski Rajd Rowerowy, w którym brał udział ś. p. Marek
Galiński wybitny kolarz górski, honorowy
obywatel Piechowic, Górzyniecka Czasówka, Futsal Cup, Polska Biega, Memo-

riał im. Łukasza Semeriaka w
biathlonie letnim, Mistrzostwa
Piechowic w Nordic Walking
i narciarstwie biegowym. Do
sukcesów trzeba zaliczyć budowę kompleksu boisk ORLIK
2012 wraz z bieżnią i skocznią
w dal, skatepark oraz dbałość
o miejsca rekreacyjne dla młodszych i starszych mieszkańców, jak choćby plenerowa siłownia na skwerze przy torach
kolejowych, jej elementy na piechowickich osiedlach a także miejsce szczególne
w naszym mieście - tzw. szklany ogród.
Jeżeli mieszkańcy Piechowic doceniają
powyższe działania, na które jako jeden
z piętnastu członków rady miasta miałem
wpływ to odpowiadam - było warto!

Zoﬁa Grabias-Baranowska

Czy warto było?
W czasie ośmiu lat mojej pracy w piechowickiej Radzie Miasta dokonało się
wiele pozytywnych zmian w naszym
mieście. Z uwagi na ograniczone miejsce,
chciałbym skupić się tylko na działaniach,
które zmieniły podejście samorządu do
szeroko pojętej kultury fizycznej i sportu.
Od roku 2008 wielokrotnie wzrosły środki finansowe na sport i działania prozdrowotne. Po raz pierwszy dofinansowane
zostały działania stowarzyszeń i corocznie zakres tego dofinansowania wzrastał. Unormowane zostały sprawy Klubu
Sportowego Lechia, w roku 2011 nastąpił
podział na klub piłkarski i klub kolarski.
Po kilku latach przerwy reaktywowana
została piłkarska drużyna seniorów, która od 2007 roku uczestniczy w rozgrywkach do dziś (obecnie A-klasa). W klubie
tym trenuje wiele grup młodzieżowych,
które biorą udział w licznych turniejach.
Obok Lechii, w Piechowicach od wielu

Daniel Potkański
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WŁADZE PIECHOWIC 1990 - 2015
KADENCJA 1990-1994
BURMISTRZ: EDWARD WRYSZCZ
RADA MIASTA
1. Witold Rudolf – Przewodniczący Rady
2. Jerzy Mikuliszyn – Wiceprzewodniczący Rady
3. Mirosław Neuwiem – Wiceprzewodniczący Rady
4. Michał Urban – Wiceprzewodniczący Rady

5. Jarosław Bochyński
6. Krystyna Chmielewska
7. Bogusław Frygiel
8. Jerzy Gałek
9. Adam Krawczyk
10. Ferdynand Kuźma
11. Stanisław Łuczyński
12. Czesław Opowicz

13. Piotr Pawłowicz
14. Maciej Stanisz
15. Stanisław Szajkowski
16. Bogdan Szczypiński
17. Józef Wasiluk
18. Edward Wryszcz
19. Lech Zamościński
20. Józef Zdzienicki

4. Adam Bolek
5. Danuta Dubaniowska
6. Stanisław Ejnik
7. Krystyna Gasz
8. Małgorzata Greifenberg
9. Stanisław Gwizda
10. Paweł Kuźma
11. Jarosław Kuźniar
12. Halina Leszczyńska-Himik

13. Stanisław Łuczyński
14. Zbigniew Niedbalski
15. Irmina Paszkowska
16. Teresa Pierożyńska
17. Zbigniew Torbus
18. Andrzej Woroniec
19. Danuta Woźniak
20. Władysław Żydowski

3. Waldemar Wojtaś
4. Ligia Bejmowicz
5. Bogdan Dechnik
6. Stanisław Ejnik
7. Roman Geremek
8. Bogusława Janas
9. Mirosław Kobus
10. Henryk Kozak

11. Irmina Paszkowska
12. Józef Petrów
13. Krzysztof Raczek
14. Grzegorz Rybarczyk
15. Bożena Sikora
16. Mariusz Tołodziecki
17. Stanisław Wacyra
18. Andrzej Woroniec

KADENCJA 1994-1998
BURMISTRZ:
DANUTA DUBANIOWSKA (1994/95)
STANISŁAW EJNIK (1995-1998)
RADA MIASTA
1. Jan Gasz – Przewodniczący Rady
2. Michał Chrzanowski – Wiceprzewodniczący Rady
3. Józef Petrów – Wiceprzewodniczący Rady

KADENCJA 1998-2002
BURMISTRZ: STANISŁAW EJNIK
RADA MIASTA
1. Jan Gasz – Przewodniczący Rady
2. Wacław Diłaj – Wiceprzewodniczący Rady

Wziąć odpowiedzialność za losy miasta
Minęło 25 lat, to czas
jednego pokolenia. W 1990
roku, będąc 32-letnim radnym, zachęcony przez
Lecha
Zamościńskiego
postanowiłem wziąć odpowiedzialność za losy mego
Miasta. Wyzwań było wiele. Ja skoncentrowałem
się na szybkiej komunalizacji mienia Skarbu Państwa należnego gminom
z mocy prawa, a więc i naszej gminie.
Potrzebowaliśmy środków pieniężnych
na realizację zadań komunalnych, w tym
istniała pilna potrzeba rozbudowy cmentarza. W ramach procesu komunalizacji
przekazano nam między innymi budynki

wczasowe w Michałowicach
FWP (Fundusz Wczasów
Pracowniczych), wojskowe
„Grunwaldy” w Jagniątkowie
i „Uroczysko”. Wiele godzin
poświeciła Rada Miasta nad
przyjęciem koncepcji zagospodarowania tych nieruchomości. Sprzedaż przysporzyła
nam nowych gestorów turystycznych i mieszkańców, tu
zadomowili się artyści. Przejęcie zasobów mieszkaniowych naszych
zakładów pracy miało pozwolić na poprawę ich rentowności. Zakłady nie utrzymały się, a prowadzona prywatyzacja mieszkań komunalnych pozwoliła lokatorom
na wzięcie spraw w swoje ręce i mamy

estetyczne bloki w centrum miasta.
W 1994 roku z mojej inicjatywy realizowaliśmy pierwsze zadanie przy współudziale środków Wojewody (droga rolnicza przy stacji benzynowej „Muller”).
Nie udało się utworzenie związku dla
realizacji komunikacji zbiorowej - Gmina
Jelenia Góra jest jedynym właścicielem
MZK i dyktuje ceny.
Wydarzenia, które utkwiły w mojej
pamięci: to dzień 22 lipca 1991 roku
– uczestniczę w posiedzeniu Zarządu
Miasta i z ust dyrektora Kodraciuka o
godzinie 12 dowiaduję się, że mam syna
(Arkadiusz); w grudniu 1992 roku przez
21 dni Pełnię Obowiązki Wójta Gminy
Stara Kamienica.
Witold Rudolf
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KADENCJA 2002-2006
BURMISTRZ: STANISŁAW EJNIK
RADA MIASTA
1. Jan Gasz – Przewodniczący Rady
2. Waldemar Wojtaś – Wiceprzewodniczący Rady

3. Bronisław Daniło
4. Bogdan Dechnik
5. Wacław Diłaj
6. Iwona Forszpaniak
7. Iwona Hasiec-Kukułka
8. Włodzimierz Kraszewski
9. Rafał Mazur

10. Irmina Paszkowska
11. Bogusław Skowron
12. Henryk Szczybura
13. Roman Tarczyński
14. Andrzej Woroniec
15. Paweł Zackiewicz

KADENCJA 2006-2010
BURMISTRZ: ZOFIA GRABIAS-BARANOWSKA 3. Halina Ciepiela
RADA MIASTA
1. Halina Wieczorek – Przewodnicząca Rady
2. Daniel Potkański – Wiceprzewodniczący Rady

4. Bronisław Daniło
5. Arleta Ejnik
6. Iwona Hasiec
7. Jolanta Jarecka-Strąk
8. Jacek Kamiński
9. Leszek Maraś

10. Rafał Mazur
11. Lech Rębisz
12. Adam Spolnik
13. Piotr Szach
14. Ewa Szmel
15. Paweł Zackiewicz

KADENCJA 2010-2014
BURMISTRZ: WITOLD RUDOLF
RADA MIASTA
1. Daniel Potkański – Przewodniczący Rady
2. Jacek Kamiński – Wiceprzewodniczący Rady

3. Tomasz Bolek
4. Irena Chromik
5. Dariusz Kluk
6. Anna Koprowska
7. Włodzimierz Kraszewski
8. Anna Krystkiewicz
9. Tomasz Niemiec

10. Wiesław Polański
11. Halina Ramska
12. Marcin Ramski
13. Bogusław Skowron
14. Ewa Szmel
15. Bogdan Widak

3. Radosław Bieniek
4. Tomasz Bolek
5. Irena Chromik
6. Zdzisław Jędrzejek
7. Anna Kubiak
8. Agnieszka Mandziej
9. Marcin Ramski

10. Leon Smolczyński
11. Monika Stawicka
12. Dorota Stelmach
13. Dariusz Uzorko
14. Bogdan Widak
15. Dorota Zimna

KADENCJA 2014-2018
BURMISTRZ: WITOLD RUDOLF
RADA MIASTA
1. Paweł Zackiewicz – Przewodniczący Rady
2. Józef Nadolny– Wiceprzewodniczący Rady
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O czym właściciele zwierząt
domowych powinni pamiętać

Przypominamy Państwu, że w Rozdziale VI Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice, określone zostały zasady utrzymywania zwierząt domowych przez ich
właścicieli. Poniżej przedstawiamy niniejsze zasady:
Rozdział VI
Zasady utrzymywania zwierząt domowych
§ 17
Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są utrzymywać je w taki
sposób, aby nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia osób trzecich, a także
nie powodowały szkód i uciążliwości dla
otoczenia.
§ 18
Ustala się następujące obowiązki w stosunku do właścicieli wszystkich zwierząt
domowych:
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe
zobowiązane są zapewnić stały i skuteczny
dozór nad tymi zwierzętami.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zapobiegania ich
wydostawaniu się w sposób niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania.
3. Wyprowadzania psów na smyczy, a
psów ras uznanych za agresywne , psów
dużych lub zachowujących się w sposób
agresywny na smyczy i w kagańcu, wyłącznie przez osoby dorosłe.
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4. Usuwanie przez właścicieli lub ich
opiekunów zanieczyszczeń pozostawionych
przez zwierzęta domowe w obiektach i na
innych terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, a szczególności na chodnikach,
jezdniach, parkingach, terenach zielonych
itp., przy czym nieczystości te umieszczane
w szczelnych torbach mogą być wrzucane
do pojemników na odpady komunalne,
5. Zwolnienie psa ze smyczy, ale z założonym kagańcem jest dozwolone jedynie
w miejscach nieuczęszczanych przez ludzi
i tylko w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość sprawowania całkowitej kontroli nad
zachowaniem zwierzęcia.
6. Zwolnienie psa ze smyczy i bez kagańca jest dozwolone wyłącznie w przypadku
niedużych psów i w miejscach nieuczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy
opiekun ma możliwość sprawowania całkowitej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia.
7. Dopuszcza się spuszczanie psa z uwięzi na terenie nieruchomości właściciela pod
warunkiem, że nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający psu wydostanie się na zewnątrz.
8. Wyposażenie psa w obrożę z identyfikatorem umożliwiającym ustalenie właściciela psa.
insp. ds. ochrony środowiska
Beata Janulis

OFERTA KSZTAŁCENIA
W ZESPOLE SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH
W PIECHOWICACH
NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016
Zapraszamy absolwentów Gimnazjum do podjęcia w roku szkolnym 2015/2016 nauki
w naszej szkole. Posiadamy bogato wyposażoną w nowoczesne pomoce bazę dydaktyczną. Nasi uczniowie uczestniczą w wielu dodatkowych zajęciach rozwijających ich
zainteresowania i pasje.
Zapraszamy do:
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
• klasa policyjna
• klasa ratownictwo medyczne
Uczniowie w tych klasach oprócz przedmiotów ogólnokształcących realizują program
z przedmiotów związanych z kierunkiem kształcenia. W obydwóch klasach uczą się
także podstaw języka migowego.
TECHNIKUM w zawodach:
• technik elektryk
• technik informatyk
Nowością od roku szkolnego 2014/2015 jest tworzenie klas wojskowych w wyżej wymienionych zawodach. Tutaj oprócz przedmiotów obowiązkowych odbywać się będą
także różne zajęcia obronne w ramach wyszkolenia wojskowego.
ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODWEJ w zawodach:
• elektryk
• elektromechanik
Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie 75 755 30 60 lub osobiście
w siedzibie szkoły w każdy dzień od 8:00 – 15:00.
ZAPRASZAMY na DNI OTWARTE SZKOŁY – 27.05.2015 r. od 10:00 do 14:00

Wybory
do Izb Rolniczych
Wybory do Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej odbędą się 31
maja 2015 roku w godzinach od 8.00 do
18.00 w Urzędzie Miasta Piechowice,
przy ul. Żymierskiego 49.

Memoriał im. Semeriaka
w czerwcu
Na 3 czerwca zaplanowano tegoroczny Memoriał im. Łukasza Semeriaka
w biathlonie letnim, organizowany przez
klub UKS Krokus. Impreza odbędzie się
na stadionie miejskim w Piechowicach.
Początek o godz. 10.00. Impreza realizowana jest w ramach zadań zleconych organizacjom i tym
samym współfinansowana przez
Gminę Miejską
Piechowice.

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 2013 r. poz.
594 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.
U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice zostały wywieszone wykazy:
1. Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod numerem
RG.6840.1.2.2015.
2. Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerem
RG.6845.6.2015.

Zaadoptuj Sonię

6 letnia suczka SONIA, zdrowa, zaszczepiona, wysterylizowana czeka na
adopcję dobrych ludzi.
Kontakt 75 76 11 902 lub 510 131 934.

14

INFORMATOR PIECHOWICKI

5/15 MAJ 2015

Rajd Dziatwy Szkolnej
„Piechotka 2015”
W dniach 29 - 30 maja 2015 r. odbędzie
się XXXI Rajd Dziatwy Szkolnej „Piechotka 2015”. Celem rajdu jest propagowanie turystyki i zasad ochrony przyrody,
w tym recyklingu wśród uczniów klas I-VI
i przedszkoli, a także popularyzowanie
Szkolnych Schronisk Młodzieżowych.
Rajd odbywa się pod patronatem Zarządu Oddziału „Ziemi Jeleniogórskiej”, Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Jeleniej Górze z/s w Piechowicach
i Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody
w Jeleniej Górze z/s w Piechowicach.
Organizowany jest dla trzech grup wiekowych: przedszkolaki, klasy I - III, klasy IV VI. W tym roku trasy rajdu przebiegać będą:
a) Pion dzieci przedszkolnych, trasa
1-dniowa.
Trasa nr 1 – Start w dniu 30 maja 2015 r.
(sobota) – Grzybowiec - Cicha Dolina Piechowice
b) Pion dzieci młodszych, klasy I – III,
trasy 1-dniowe.
Trasa nr 2 – Start w dniu 30 maja 2015 r.
(sobota) Szklarska Poręba Dolna - „Wodospad Szklarka”- Piechowice
Trasa nr 3 - Start w dniu 30 maja 2015 r.
(sobota) Michałowice - „Wodospad Szklarka” - Piechowice
c) Pion dzieci starszych klasy IV - VI,
trasy 2 - dniowe
Trasa nr 4 – Start w dniu 29 maja 2015 r.
(piątek) Szklarska Poręba Górna - Sowie
Skały - Muzeum W. Hofmana – Chybotek
- Cicha Dolina – Cis - Piechowice. Nocleg
w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
„Plum” w Piechowicach.
Trasa nr 5 – Start w dniu 29 maja 2015 r.
(piątek) Szklarska Poręba Górna - Osiedle
Szklarka - „Wodospad Szklarki”- Leśna
Huta - Stara Chata Walońska – Michałowice
– Grzybowiec - Cicha Dolina - Piechowice.
Nocleg w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Złoty Widok” w Michałowicach.
Trasa nr 6 - Start w dniu 29 maja 2015 r.
(piątek) Miłków - Sosnówka Dolna –
Grodna – Witosza – Cieplice - Piechowice.
Nocleg w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Staniszowie.
Do zobaczenia na trasach rajdu.
Organizatorzy

DOBRY WYSTĘP OSKARA
Dnia 14 marca 2015 r. w Lwówku Śląskim odbyły się Mistrzostwa Dolnego
Śląska w Biegach Przełajowych. Oskar
Kłyszyński uczeń klasy VI startując w kategorii wiekowej 2002/2003 na dystansie
1,2 km zajął IV miejsce, na 79 startujących
zawodników.

!

UWAGA
Piechowicki Ośrodek Kultury informuje, że z przyczyn niezależnych
od organizatora uroczyste rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „2015
rokiem św. Jana Pawła II” zostało przeniesione z dnia 29 maja 2015 r. na
dzień 8 czerwca 2015 r. godz. 11:00.
POK

MIESIĘCZNIK
SAMORZĄDU LOKALNEGO
WYDAWCA: Urząd Miasta Piechowice, ul. Żymierskiego 49,
58-573 Piechowice, tel. 75 75 489 00. Nakład: 1200 egz.
SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Studio ROB - Robert Zapora,
robertzapora@o2.pl, tel. 602 439 924.
Nie zamówionych materiałów nie odsyłamy. Wydawca zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych
materiałów. Nadesłanie materiałów równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na ich publikację. Niepodpisane teksty
i zdjęcia w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
W wydaniu wykorzystano elementy graficzne autorstwa Roberta Jaworskiego.
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Koło nr 9 PZERiI w Piechowicach informuje

Polska biega
– zawody w czerwcu

W związku z imprezami miejskimi przypadającymi na maj Komitet Organizacyjny
podjął decyzję o przesunięciu imprezy Polska Biega na dzień 13 czerwca 2015 r.
O XI edycji Polska Biega, w tym roku
pod hasłem „WEEKEND POLSKA BIEGA 2015 – POLSKA JUŻ BIEGA” informowaliśmy już w poprzednim wydaniu
Informatora Piechowickiego.
Przypominamy, że odbędzie się ona na
terenie Publicznego Gimnazjum im Jana
Pawła II w Piechowicach, start biegów
godzina 10.00. Biegi zorganizowane zostaną w kategorii: przedszkolaki, klasy I –
II, klasy III – IV, klasy V-VI, gimnazjum,
liceum, open kobiety, open mężczyźni,
rodzina, osoby niepełnosprawne na dystansach: 100 m, 150 m, 300 m, 500 m,
800 m, 1500 m, 3000 m.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do aktywnego uczestnictwa. Więcej
informacji dostępnych na stronie www.
piechowice.pl
Zgłoszenia i zapisy na poszczególne dystanse odbywać się będą na 30 minut przed
planowanym startem w biurze zawodów.
M. Głowala

16 maja br. w piechowickiej hali sportowej
odbył się III Turniej Tenisa Stołowego o Puchary Przewodniczącego Oddziału Rejonowego PZERiI w Jeleniej Górze w kategorii
mężczyzn i Burmistrza Miasta Piechowice
w kategorii kobiet. W turnieju kobiety brały
udział po raz pierwszy. Zwycięzcami zostali
Pani Henryka Chwal i Pan Bronisław Daniło, którym puchary wręczyli: Pani Dorota
Piróg Zastępca Burmistrza Piechowic oraz
Pan Henryk Janowski członek Zarządu Od-

Zarząd Koła nr 9

Straż w przedszkolu

Peron
jak nowy
Jak już informowaliśmy w kwietniu, dobiegł
końca remont peronu
na stacji kolejowej w
Piechowicach. 14 maja
odbyła się konferencja
prasowa Polskich Linii Kolejowych
w tej sprawie.
Remontu peronu, a także dwóch
peronów na stacji Jelenia Góra Zachodnia, dokonano w ramach projektu, który PKP PLK realizowała z
udziałem środków unijnych.
– Bardzo dobrze, że powstały
takie programy jak RPO, bo jest
możliwość pozyskania środków na
remonty na takich liniach – oceniła
Bożena Kozmowska, naczelnik Wydziału Realizacji Inwestycji w Centrum Realizacji Inwestycji Region
Śląski PLK we Wrocławiu. – To linia
regionalna i kolej w takie linie raczej
nie inwestuje, bez wsparcia środków
unijnych pewnie wyremontowanie tej
infrastruktury nie byłoby możliwe.
– Dotychczasowy peron miał

działu Rejonowego PZERiI. Dalsze miejsca
wywalczyli - II miejsce Pani Elżbieta Nowakowska i Pan Lech Szczap, III miejsce
Pani Krystyna Filuś i Pan Ryszard Prusak.
Zarząd Koła nr 9 serdecznie dziękuje Urzędowi Miasta w Piechowicach za finansowe wsparcie imprezy, Panu Aleksandrowi
Chwalowi za przygotowywanie zawodników do rozgrywek i wszystkim uczestnikom imprezy za liczny w niej udział.

wysokość około 30 centymetrów
i nie spełniał żadnych standardów
technicznych – dodała Bożena Kozmowska o stacji w Piechowicach.
– W ramach zadania podnieśliśmy
go do wysokości 55 centymetrów, co
umożliwi swobodne wsiadanie i wysiadanie osobom niepełnosprawnym.
Konieczne było przesunięcie
pozostałych torów kolejowych,
gdyż szerokość peronu poszerzono
do standardowej wielkości 3,2 m
(długość peronu to 200 m). Zamontowano też pochylnię dla osób
niepełnosprawnych, wymieniono
nagłośnienie, oświetlenie, zamontowano nowe tablice informacyjne,
wymieniono rozjazdy, wyregulowano sieć trakcyjną, przebudowano też
przepust, prowadzący pod torami.
R. Z.

W dniu 14.05.2015 r. mieliśmy zaszczyt gościć w
Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Piechowicach „Chatka Puchatka”. Przedstawiliśmy dzieciom pokrótce, na
czym polega praca strażaka oraz jak należy zachowywać
się w niebezpiecznych sytuacjach. Omówiliśmy i zaprezentowaliśmy działanie sprzętu strażackiego, którym
posługujemy się w czasie prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych, jak również utrwaliliśmy z dziećmi
zasady udzielania pierwszej pomocy. Dzieci wręczyły
nam dyplomy „Przyjaciela Przedszkola”, za co serdecznie dziękujemy. Cieszymy się, że edukacja najmłodszych
dzieci przyczynia się do bezpieczeństwa w przyszłości.

Naczelnik OSP
Dariusz Uzorko

INFORMATOR PIECHOWICKI

„XVII Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC 2015”
8 i 9 maja 2015 r. na jeleniogórskim Placu Ratuszowym odbyły się „Międzynarodowe Targi Turystyczne TOURTEC 2015”,
w których nasza Gmina zaprezentowała
się wraz z innymi wystawcami na stoisku
Związku Gmin Karkonoskich, tworząc
wspólnie tzw. Alejkę Karkonoską, prezentując atrakcje i walory regionu jeleniogórskiego. Na targach pojawiło się około 80
wystawców przede wszystkim z Polski,
Niemiec i Czech.
Na targach dominowały przede wszystkim samorządy, biura podróży, uzdrowiska
– ośrodki spa, a także prywatni przedsiębiorcy, stowarzyszenia i instytucje związane z branżą turystyczną.
Targi to niewątpliwie doskonała okazja
do najefektywniejszego przedstawienia
ofert, poznania tradycji Karkonoszy oraz
nawiązania nowych kontaktów. To również
miejsce wymiany poglądów i doświadczeń
z branży turystycznej. Targi TOURTEC
stanowią ważne dla Dolnego Śląska wydarzenie, cieszące się niezmienną popularnością wśród odwiedzających i wystawców.
Mamy nadzieję, że nasze uczestnictwo
w targach przyczyniać się będzie do zwiększenia ruchu turystycznego w regonie.
W nowej odsłonie pokazała się Gmina
Piechowice, promując naszych lokalnych
artystów. Grupa Π Art mieszcząca się w
Piechowickim Ośrodku Kultury urozmaiciła stoisko Gminy obrazami przedsta-

wiającymi krajobrazy. Ponadto mogliśmy
podziwiać nietuzinkowe zdjęcia autorstwa
Rafała Kotylaka. Stoisko wzbogaciły rzeźby Dawida Pietrasa z Pracowni Rzeźbiarskiej oraz obrazy haftowane Pani Barbary
Pietruszki z Pakoszowa. Pani Małgorzata
Sztabińska zaprezentowała swoją działalność promując Pracownię Artystycznego
Grawerowania Szkła. Na stoisku pojawiły
się wyroby Huty Julia, regionalne miody i wyroby woskowe Pana Jana Wójcika
z Wzorowej Pasieki Dolnego Śląska a także przysmaki Pracowni Dobrego Chleba
i Ciastek „UliJanka” Państwa Urszuli i Jana
Klejps z Piechowic. Nie zabrakło także Pałacu Pakoszów, który został wyróżniony

i uznany za najlepszy „Mały Hotel w Polsce”.
W promocji Gminy (jak również szkoły)
wspierały nas uczennice z Zespołu Szkół
Technicznych i Licealnych w Piechowicach.
Imprezie towarzyszyły zwyczajowo pokazy i występy zespołów ludowych, folklorystycznych i tanecznych. Na scenie nie
zabrakło występów artystycznych dzieci
z Przedszkola Samorządowego nr 1 i nr 2
w Piechowicach, a także Zespołu „Szklarki”.
Wszystkim twórcom i organizacjom serdecznie dziękujemy za udział i udostępnienie swoich prac.
M.G.

Patriotyczna Majówka w Piechowicach - 2015 rok
uż po raz czwarty z okazji 224 rocznicy
uchwalenia Konstytucji odbyła się Akademia 3 Majowa. Organizatorami Akademii
byli: Urząd Miasta Piechowice, Piechowicki Ośrodek Kultury. Partnerami zaś: Stowarzyszenie Chór Parafialny Harfa i Ochotnicza Straż Pożarna. W Akademii udział
wzięli: Orkiestra Dęta przy OSP Piechowice pod batutą Pana Marka Fliegra, „Chór
Parafialny Harfa” pod dyrekcją Pani Wiesławy Tobiasz, Zespół „Szklarki” pod kierownictwem Pani Urszuli Musielak, mło-

dzież z piechowickiego Gimnazjum, zespół
SPOKO pod kierownictwem Pana Wojciecha Zarównego. Pocztami Sztandarowymi
kierował Pan Dariusz Uzorko – Komendant
OSP Piechowice.
Wspólne odśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego to mocny akcent na początek Akademii. Przy akompaniamencie Orkiestry
Dętej odśpiewano także „Mazurek 3 Maja”
i „Serce w plecaku”. Na scenie wystąpiła
piechowicka młodzież m.in. Agata Zych,
Wiktor Rzadkowski, Natalia Lis i Katarzyna Mirek , Zespół Szklarki z takimi utworami jak:
„Polskie kwiaty”, „Jak
długo w sercu naszym”,
„Rozszumiały się wierzby
płaczące”.
Na zakończenie bogatego programu artystycznego
głos zabrała wiceburmistrz
Piechowic Pani Dorota
Piróg składając podziękowania za zaangażowanie
i udział w obchodach 3 Majowych.

Drugą częścią Akademii była msza święta za ojczyznę w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego w Piechowicach. Na czele
kolumny pochodu kierującej się z OSP Piechowice do kościoła stanęła Orkiestra Dęta,
wraz ze społecznością piechowicką.
Podziękowania należą się naszemu proboszczowi Księdzu Ryszardowi Soroce.
Słowa jakie wypowiedział podczas kazania
z ambony to przesłanie, które poruszyło nie
jedno patriotyczne serce. Atmosfera mszy
za ojczyznę z udziałem Orkiestry Dętej,
Chóru Harfa, Pocztów Sztandarowych OSP
i piechowickiego Gimnazjum była bardzo
doniosła i niepowtarzalna. W oczach wiernych pojawiły się łzy - łzy słodkie, bo patriotyzmem wywołane.
Ten piękny dzień patriotycznych wzruszeń powinien posłużyć za fundament odrodzenia państwa, odrodzenia naszej lokalnej
wspólnoty. Odrodzenia grupy ludzi, którym
dobro naszego „podwórka”, naszego kraju
leży w sercu.
Koordynator Akademii
Andrzej Tobiasz

