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Sekretarz z doświadczeniem
Rozmowa z Iwoną Sobaś-Łużniak, nowym sekretarzem
Miasta Piechowice
W konkursie na stanowisko sekretarza Miasta Piechowice pokonała
Pani aż siedmiu kontrkandydatów.
Czym przekonała Pani komisję konkursową?

wówczas pozyskać także pierwsze pieniądze z Unii Europejskie na realizację
projektu, dzięki któremu rolnicy mogli
łączyć się za pomocą sieci z giełdą towarową i sprzedawać swoje produkty.

Myślę, że komisję konkursową
przekonało moje dotychczasowe doświadczenie i osiągnięcia
w pracy zawodowej. Przez kilkanaście lat pracowałam w administracji rządowej, kilka lat w branży
ubezpieczeniowej, a w ostatnim
czasie byłam kierownikiem referatu w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Jeleniej Górze. Cieszę się, że komisja wybrała moją kandydaturę.
Jak wyglądał przebieg Pani
pracy zawodowej?
Pracę zawodową rozpoczynałam w Wojewódzkim Ośrodku
Doradztwa Rolniczego w Jeleniej Górze, gdzie byłam kierownikiem rejonowej służby doradczej,
a później zastępcą dyrektora.
Pierwsza praca była moją pasją,
bowiem skończyłam Akademię
Rolniczą (dziś Uniwersytet Przyrodniczy). Pracowałam na początku w Piechowicach i miałam kontakt z miejscowymi rolnikami. Zaczynaliśmy propagować agroturystykę
i działalność pozarolniczą , aby rolnicy
zrozumieli jak ważne mogą być dodatkowe źródła dochodów. Udało nam się

Kolejnym etapem zawodowym
był Powiatowy Urząd Pracy.
W PUP przepracowałam ostatnie cztery lata. Byłam tam kierownikiem referatu zajmującego się pomocą osobom bezrobotnym i ich
aktywizacją zawodową, m.in. udzielaniem dotacji, robotami publicznymi, stażami oraz współpracą z pracodawcami w zakresie refundacji
kosztów tworzenia stanowisk pracy dla osób bezrobotnych.

Iwona Sobaś-Łużniak jest sekretarzem od 4 marca

Później przeszła Pani do sektora
finansowego.
Zgadza się. Postanowiłam spróbować swoich sił w sektorze finansowym

Apel burmistrza o utrzymanie czystości
Drodzy Mieszkańcy
Gminy Miejskiej Piechowice!
Nadchodzi oczekiwana wiosna,
a wraz z nią pora na wiosenne porządki.
W związku z tym, że znikający śnieg odsłonił nagromadzone pod nim zanieczyszczenia, zaistniała konieczność przywrócenia i utrzymania należytej czystości i porządku na terenie naszej pięknej
Gminy.
W związku z powyższym przypominam właścicielom nieruchomości, przez
których rozumieć należy właścicieli nieruchomości, współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki or-

a dokładnie ubezpieczeniowym. Dzięki temu poznałam zupełnie inne zasady pracy, dziedzinę gospodarki, nowe
produkty, systemy zarządzania. Pracowałam w towarzystwie ubezpieczeniowym oraz w biurze brokerskim, gdzie
byłam dyrektorem oddziału. Miałam
również epizod w organizacji pozarządowej. Mimo, że pracowałam tam
krótko to udało mi się zrealizować kilka
wartościowych projektów dotyczących rozwoju obszarów wiejskich.

ganizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu,
a także inne podmioty władające nieruchomością oraz osoby sprawujące zarząd nad nieruchomością wspólną w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994
roku o własności lokali (tekst jednolity;
Dz. U. z 2000 r., nr 80 poz. 903 z późniejszymi zmianami), że na podstawie ustawy
z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
uchwały Rady Miasta Piechowice Nr 171/
XXVIII/08 z dnia 30 września 2008 roku
w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Miejskiej Piechowice, że

Jakie są Pani pierwsze plany
związane z Piechowicami?
Będziemy starać się pracować nad
rozwojem miasta i rozwiązaniem
m.in. problemu dróg, kanalizacji.
Ważną rolę w tym procesie odgrywają w mieszkańcy i dlatego widzę
potrzebę tworzenia partnerstw lokalnych, aby rozwijać aktywne formy integracji społecznej. Planujemy
przystąpić do programu propagującego ideę partnerstwa. Chodzi o to, aby
tworzyć więzi między mieszkańcami,
aby istniała współpraca i zaangażowanie w sprawy dotyczące miasta.
obowiązek usuwania zanieczyszczeń
z chodników oraz utrzymanie ich
w czystości należy do właściciela nieruchomości, wzdłuż której znajduje
się chodnik. O porządek w pozostałych
miejscach użyteczności publicznej zadbają odpowiednie służby komunalne.
Proszę również właścicieli czworonogów,
o bieżące sprzątanie ich odchodów
z miejsc użyteczności publicznej.
Apeluję! Zadbajmy wspólnie o czystość i porządek w naszym otoczeniu!
Burmistrz Piechowic
Witold Rudolf
Stowarzyszenie

Michałowice
planuje akcję sprzątania terenu wokół Michałowic w sobotę
(9.04.br).
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Wiosenne porządki
W tym roku miesiąc luty okazał się
dla Zakładu Usług Komunalnych „łaskawy” – zima ustąpiła, brak było opadów śniegu. Drogi i chodniki pełne
piachu, skwery, parki pokryte dużą ilością śmieci, których również nie brakuje przy pojemnikach do segregacji
i pojemnikach na nieczystości stałe.
Wiejący wiatr roznosi je po całym mieście. W ostatnich dniach staraliśmy się
wszystkie te śmieci wyzbierać. Ruszyliśmy również z usuwaniem piachu na
chodnikach publicznych. Nie sprzątamy jeszcze dróg, czekamy na pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy

kujemy, dzięki Wam Piechowice wyglądają schludniej. Czekamy na inicjatywę
dużych Wspólnot Mieszkaniowych –
Osiedle Szkolna, Osiedle Kościuszki – bo
przecież bez względu na to czy zakupiliście Państwo mieszkania bez gruntów
( „po obrysie”), to korzystacie z terenów
przylegających do budynków. Wasze
dzieci bawią się na trawnikach i macie
miejsce, gdzie możecie posiedzieć i odpocząć. Również względy estetyczne
i możliwość mieszkania w ładnym, zadbanym otoczeniu powinny nas dopingować do wspólnej pracy, nie czekając
tylko na to, że prace te wykona Zakład
Usług Komunalnych.
Nadmieniamy
również o zakazie
wyprowadzania
psów i obowiązku posprzątania
po naszych „pupilkach”. Ruszyliśmy z pracami na
„Skwerku Pokoleń”
(koło ulicy Tysiąclecia i Szkolnej),
ilość znajdujących
się tam odchodów po psach jest
niewyobrażalna,
a przecież tabliczki tam rozmieszHalina Matusiak sama sprząta fragment chodnika przy ul. Tysiąclecia,
położonego przy jej posesji
czone informują
o „zakazie wyw Jeleniej Górze, którzy powinni roz- prowadzania psów”, niestety ignorupocząć pracę 1 kwietnia br. Urząd Mia- jemy i nie honorujemy tych zakazów.
sta wnioskuje o 15 pracowników, bęProsimy również mieszkańców
dzie to duża pomoc dla pracowników o nieskładowanie odpadów przy poZUK-u, prace związane z wiosenny- jemnikach do segregacji, koszty wymi porządkami powinny ruszyć pełną wozu tych śmieci są bardzo wysokie
parą. Do Świąt Wielkanocnych powin- i ponosimy je wszyscy. A przecież lepiej
niśmy uporać się z zalegającym w mie- przeznaczyć te pieniądze na lepszy cel –
ście piachem.
np. dokupić kilka ławek, czy obsadzić raKorzystając z okazji przypominamy batkę w parku. Przypominamy również,
wszystkim mieszkańcom o obowiązku że w miesiącu kwietniu – maju będzie
sprzątania chodników przylegających organizowana zbiórka odpadów wieldo posesji prywatnej – Uchwała nr 171/ kogabarytowych – koszty tej zbiórki poXXVII/08 z dnia 30 września 2008 roku niosą firmy, które zajmują się wywozem
o utrzymaniu czystości w gminie – § 4 śmieci z którymi podpisaliśmy umowy
pkt. 5 – „właściciel nieruchomości na wywóz nieczystości stałych. Informa obowiązek niezwłocznie usunąć macja o terminie zbiórki, podana zostaz chodnika błoto i inne zanieczysz- nie w późniejszym terminie.
czenia tj. piasek, papier, szkło itp.”
ZUK wraz z przedstawicielami UM
W tym miejscu należy pochwalić nie- dokonuje pozimowych oględzin staktórych właścicieli posesji w centrum nu nawierzchni dróg gminnych, prace
Piechowic, którzy wraz z pierwszymi naprawcze odbędą się jeszcze w tym
promykami słońca wymietli cały piach miesiącu. Mimo trudnego tegorocznewokół swojej posesji (Apteka „Kamien- go budżetu pracownicy ZUK dokonają
na”, Delikatesy p. Janowskich, Bank PKO wszelkich starań, aby nasze miasto wyBP, Urząd Pocztowy). Korzystając z tej glądało czysto i było zadbane.
możliwości – wszystkim poczuwającym
Teresa Kupczyńska
się do tych obowiązków bardzo dzięKierownik ZUK

Rada
uchwaliła...

W miesiącu marcu Rada Miasta Piechowice
odbyła VI sesję RM, na której podjęła następujące
uchwały:

 Kandydat do RIO
Rada Miasta wyraziła wolę zarekomendowania
Pana Łukasza Ładomirskiego, przystępującego do
konkursu na pozaetatowego członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, Oddział w Jeleniej
Górze.

Uchwała nr 20/VI/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia
03 marca 2011 roku w sprawie zgłoszenia oferty kandydata
do konkursu na pozaetatowego członka kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej, Zespół Zamiejscowy w Jeleniej Górze..

 Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym
Wobec rozbieżności między rysunkiem planu
a tekstem uchwały, w oznaczeniu funkcji terenu
działek znajdujących się przy ulicy Bolesława Prusa,
zaistniała konieczność podjęcia niniejszej uchwały,
celem zniwelowania błędów i usankcjonowania stanu faktycznego.

Uchwała nr 21/VI/2011 Rady Miast Piechowice z dnia
03 marca 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Piechowice, w zakresie jednostki
strukturalnej Piechowice–Południe, dla działek: nr 273/33,
nr 273/34, nr 273/35, nr 273/54, nr 273/55, nr 273/56,
nr 273/57, nr 273/58, nr 273/59, nr 273/60, nr 273/62,
nr 273/63, nr 273/64, nr 273/65, nr 276/66, nr 273/67, nr
273/68, nr 273/69, nr 273/77, nr 273/78, nr 273/79 położonych przy ulicy Bolesława Prusa.

 Działki do sprzedaży
Rada wyraziła zgodę na sprzedaż działki nr 187
położonej przy ulicy Piastów oraz działki nr 383 położonej przy ulicy Baczyńskiego. Sprzedaż nastąpi
w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości
sąsiednich.
Uchwała nr 22/VI/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia
03 marca 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Piechowice.

 Zniesienie nazw miejscowości: Wrześnica,
Latoniów, Wolka Kromnowska
Do końca marca można składać wnioski do właściwego ministra o zniesienie urzędowych niezamieszkałych nazw miejscowości. W związku z tym
Rada zdecydowała o wystąpieniu z takim wniosek,
celem zniesienia nazw miejscowości jak: Latoniów,
Wrześnica, Wola Kromonowska. Wskazane miejscowości widnieją w wykazie urzędowych nazw
miejscowości w Polsce jako części miasta Piechowice, jednak są całkowicie nie zamieszkałe i nieznane
mieszkańcom Piechowic.
Uchwała nr 23/VI/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia
03 marca 2011r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do ministra właściwego do spraw administracji publicznej z wnioskiem o zniesienie nazw miejscowości stanowiących część
miasta Piechowice.

 Nowy delegat do Stowarzyszenia NYSA.
W związku z nową kadencją niezbędnym stało
się wyznaczenie nowego reprezentanta do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa, którym
zgodnie z wolą Rady został Burmistrz Miasta Witold
Rudolf.

Uchwała nr 24/VI/2011 Rady Miasta Piechowice z dnia
03 marca 2011r. w sprawie wyboru delegata do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Nysa..
PEŁEN TEKST WSZYSTKICH UCHWAŁ
PRZECZYTASZ NA STRONIE:
http://piechowice.bip.pbox.pl/public
UCHWAŁY UDOSTĘPNIA TEŻ BIURO RADY MIASTA
w godzinach pracy Urzędu Miasta
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Droga będzie odbudowana
Przyjmą w szpitalu

Dolnośląski Oddział Wojewódzkiego NFZ informuje, że od dnia
1 marca 2011 r. świadczenia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej realizują świadczeniodawcy
wyłonieni w wyniku przeprowadzonych postępowań w trybie konkursu
ofert. Świadczeniodawcą na obszarze
powiatu jeleniogórskiego jest SPZOZ
Szpital Wojewódzki w Jeleniej Górze,
ul. Ogińskiego 6, tel. 75/753-73-35.

Pętla w grudniu

Stowarzyszenie Michałowice informuje, że impreza w narciarstwie biegowym „Zimowa Pętla Michałowicka”
odbędzie się w grudniu 2011 r.

Obchody rocznicy

W ramach obchodów rocznicy zamordowania naszych żołnierzy w Katyniu w Publicznym Gimnazjum im.
Jana Pawła II odbędzie się prezentacja
multimedialna upamiętniająca wydarzenia a także uroczysty apel. Uczniowie przygotują gazetki tematyczne.

Zostaw 1%

w Piechowicach
Wyszukiwarkę organizacji, którym można
przekazać 1 procent podatku znajdziesz na
stronach: opp.ms.gov.pl lub bazy.ngo.pl.
W formularzu rozliczeniowym PIT wystarczy wskazać nazwę organizacji, numer
KRS i wyliczoną kwotę. Można też podać
konkretny cel oraz zdecydować czy organizacja dowie się, kto był darczyńcą.

1%

Organizacje z Piechowic, którym
można przekazać 1 procent podatku:
• Stowarzyszenie Nasze Zdrowie – nr
KRS 0000112734
• Klub Sportowy Lechia Piechowice Fundacja Partnerstwo – nr KRS 0000197334
• Karkonoski Klub Curlingowy w Piechowicach – nr KRS 0000220482
• Związek Harcerstwa Polskiego – nr KRS
0000264246 z dopiskiem Piechowicka Drużyna Harcerska „Burza”
• Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom “Przyjazna szkoła” – nr KRS
0000031762
• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, OSP Piechowice – nr KRS 0000116212

O p ó ź nienie

Wydawnictwo „Zacni Piechowiczanie”
opracowywane przez Zdzisława Gasza
ze względów formalno-finansowych
będzie opóźnione o kilka miesięcy.

Miasto Piechowice wspólnie z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej odbudują w trybie pilnym uszkodzony fragment ulicy Nadrzecznej i muru oporowego. W tej chwili ulica jest zabezpieczona, jednak przejazd nią jest możliwy.

W Piechowicach o promocji i turystyce
14 marca w Piechowicach odbyło się
spotkanie gmin uczestniczących w Porozumieniu w sprawie wzajemnej współpracy w zakresie wspólnej promocji turystycznej.
W spotkaniu, które odbyło się w pizzerii
Bolo, uczestniczyły władze oraz przedstawiciele referatów promocji okolicznych gmin
z Karpacza, Jeżowa Sudeckiego, Kowar, Jeleniej Góry, Dyrektor Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu przy Starostwie Powiatowym –
Wiesław Dzierzba wraz z pracownikami, Piotr
Miedziński – Przewodniczący Komisji Sportu,
Turystyki i Zdrowia Rady Miasta Jelenia Góra,
przedstawiciel Rady Powiatu Jeleniogórskiego i członek Komisji Turystyki – Grzegorz Truchanowicz, jak również Dyrektor Biura Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej – Rajmund

Spotkanie
w Baroku
25 lutego w hotelu-restauracji Barok odbyło się
doroczne spotkanie Ludzi Sztuki, Biznesu, Aktywności Społecznej. Wzięło
w nim udział ponad 100
osób, wśród których byli
m.in. wojewoda Aleksander
Skorupa, wicemarszałek Jerzy Łużniak, wójtowie gmin
i prezydent Jeleniej Góry
Marcin Zawiła (na zdjęciu
z burmistrzem Witoldem
Rudolfem).

Papiernik. Tematami spotkania było omówienie współpracy z DOT, omówienie promocji w Berlinie (ITB i Globtrotter), Jabloncu i Pradze, udział w targach w Białymstoku
i Katowicach, targi Tourtec oraz sprawy bieżące. Spotkanie zaowocowało deklaracją
dyrektora Biura DOT dotyczącą większej
i szerszej współpracy z członkami porozumienia, lepszego przekazywania informacji
oraz aktywniejszą współpracę w wydawnictwach, akcjach promocyjnych czy prezentacjach targowych. Na zakończenie spotkania
większość zebranych udała się na zwiedzanie HSK „Julia”, gdzie zapoznali się z procesem produkcji kryształów i historią huty, co
z pewnością zaowocuje w przyszłości lepszą współpracą na płaszczyźnie huta, gmina,
powiat, DOT.
Radek Bieniek
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Moim zdaniem....
„Szukałem Was, teraz przyszliście do mnie i za to Wam dziękuję”
Jan Paweł II

Żymierskiego czy Jana Pawła II?
...Minęło pięć lat od rozpoczęcia dyskusji i starań o zmianę nazwy głównej
ulicy Michała Roli Żymierskiego na ulicę
Jana Pawła II, zebrano w bardzo krótkim
czasie (jednego miesiąca) pięćset podpisów mieszkańców popierających zmianę
nazwy ulicy. Były na ten temat artykuły
w prasie dolnośląskiej i lokalnej, przetoczyła się dyskusja na forum internetowym,
a sprawa nie doczekała się pozytywnego
finału, nie została zamknięta, jest jakby zawieszona w próżni.
Czy taki stan ma trwać dalej, czy dalej
mamy być obojętni na zachodzące zmiany wokół nas, czy nadal będziemy czekać
na..., a właśnie na co?
W czasie toczącej się dyskusji nad zmianą nazwy ulicy mieszkańcy Piechowic wyrażali swoje opinie, swoje racje za zmianą
i za pozostawieniem tego problemu do
rozwiązania innym w późniejszym czasie. Jednym z argumentów podawanych
za przesunięciem w czasie był problem finansowy, że to będzie nas trochę kosztowało i pieniędzy, i wysiłku. Prawdę mówiąc
wysiłku nie podjęliśmy prawie żadnego
a pieniądze „zaoszczędzone” wtedy, do dzisiaj na pewno nas nie wzbogaciły na tyle,
na ile spodziewali się zwolennicy tego stanu rzeczy. Jak wtedy byliśmy biedni, tak
i dzisiaj nimi jesteśmy, tak uważaliśmy i tak
uważamy nadal. Czy taki stan rzeczy w naszych pięknych Piechowicach ma trwać
jeszcze przez wiele lat?
Czy my jako dobrze zorganizowana
społeczność zaczniemy podążać za zachodzącymi zmianami ekonomiczno-gospodarczymi, również ze zmianami naszych
poglądów historycznych, patriotycznych
i społecznych i moralnych?
Jednym z elementów kształcących naszą świadomość narodową, patriotyczną,
społeczną i moralną są wzorce osobowe
wybitnych postaci zasłużonych dla świata,
kraju i społeczeństwa lokalnego. Nadanie
nazwy ulicom tych wzorców osobowych
podnosi rangę tych osób i pozwala zachować pamięć o ważnych osobach i wydarzeniach danej epoki.

Wyjaśnienie
W artykule „Moim zdaniem” na str. 5 lutowego Informatora Piechowickiego zamieniono słowo „zjawisko” na „widowisko”.
Ta niefortunna zamiana nieco zmieniła sens
fragmentu wypowiedzi autorki tekstu Pani
Irminy Paszkowskiej. Za zaistniałą sytuację
redakcja IP przeprasza.
„Debata to nie widowisko, więc dyskutanci – czytając to – mogli poczuć się urażeni takim określeniem. Poza tym słowo to nie
oddaje sensu tego właśnie zjawiska, które
opisywałam i ma wydźwięk pejoratywny” –
wyjaśnia Pani Irmina Paszkowska.

Takimi postaciami dla minionego systemu w Polsce byli, a których imiona do
dzisiaj noszą nazwy ulic w Piechowicach:
Marceli Nowotko, generał Karol Świerczewski (Walter), generał i przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki,
Michał Rola Żymierski Marszałek Polski,
naczelny dowódca ludowego Wojska Polskiego i minister obrony narodowej, jest
też ulica upamiętniająca ogłoszenie manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego a mianowicie ulica 22 Lipca.
Dzisiaj jesteśmy już bogatsi o doświadczenie i zasób wiedzy o naszej historii, o
losach ludzi – o ich czynach i przeżyciach.
O jednych należy pamiętać, ich działalność
i postawy brać za wzór dla nas i następnych pokoleń a drugich chcielibyśmy, aby
odeszli do historii i nie wspominać o nich
jako zasłużonych i bohaterach. Niewątpliwie wymienione postacie z nazw ulic Piechowic nie należą do tej grupy abyśmy się
z nimi identyfikowali jako bohaterami pozytywnymi.
Na pewno jestem o tym głęboko przekonany, że dojrzała już sytuacja do tego,
aby w naszym mieście zmienić już nie tylko nazwę głównej ulicy, ale i nazwy pozostałych ulic honorujących postacie – całe
szczęście, że już minionego systemu – systemu i ideologii krzywdzącej przez tak
wiele lat całe pokolenia najnowszej historii naszej Ojczyzny.
Zagubieni w tak bardzo zagmatwanej
rzeczywistości bardzo potrzebujemy niekwestionowanych autorytetów dających
nam w życiu codziennym poczucie bezpieczeństwa i stałości pozytywnych relacji między ludźmi, które będą pełnić rolę
naszych przewodników w ziemskiej wędrówce do nieba.

Tak się jakoś dziwnie poukładało, że
Piechowice w swoim nazewnictwie ulic,
dzielnic, instytucji świeckich nie noszą
imion świętych i reprezentujących wartości ponadczasowe, choć w naszej codziennej krzątaninie na co dzień się do nich
odwołujemy i zwracamy o pomoc i wstawiennictwo. Nie udawajmy, że jesteśmy
mocni i bardzo samodzielni materialnie
a już na pewno duchowo. Nie udawajmy,
że nie potrzebujemy pomocy Boga i jego
Świętych, „którzy poprzez wszystkie epoki są siła Kościoła, którzy uczynili prawdę
Chrystusa swoja własna prawdą” (Jan Paweł II „Przekroczyć próg nadziei” – Lublin
1994 r. ). Ich formalna obecność w nazewnictwie tak naprawdę zagości do naszych
serc i ubogaci je w dobro, a ich wspomnienie na pewno uszlachetni nasze czyny i relacje międzyludzkie.
Podaję swoje i wyłącznie swoje propozycje, które przy ewentualnej zmianie
nazw ulic już nie tylko ul. Żymierskiego na
ulice Jana Pawła II, ale innych wzięte mogłyby być pod uwagę
– ulica 22 – Lipca – na ul. Św. Antoniego
– ulica Świerczewskiego – na ulicę Ks. Jana
Twardowskiego,
– ulica Nowotki – na ulicę Ludwiki i Henryka Tylko (już za życia przeżyli piekło
w obozie koncentracyjnym, a w dalszym
swoim życiu świadczyli, że nie obce jest
im czynienie dobra i życzliwości).
Jeżeli ze strony Szanownych Mieszkańców Piechowic pojawi się zainteresowanie, dlaczego takie zgłaszam propozycje,
to wtedy uzasadnienie zmiany nazw ulic
podam w następnych informatorze.
Kończę dzisiejsze rozważania słowami
– sentencją patrona naszego piechowickiego gimnazjum – Jana Pawła II.
„Niech Waszym natchnieniem będzie
Mądrość
Niech ożywia Was Miłość”
Antoni Olszewski

W cyklu „Moim zdaniem...” publikujemy teksty nadesłane przez czytelników, a dotyczące życia piechowickiego społeczeństwa. Zainteresowanych publikacją zapraszamy do przesyłania gotowych tekstów na adres:
promocja@piechowice.pl. Wybrane teksty zostaną opublikowane w Informatorze Piechowickim.

ZAPROSZENIE

Wychodząc naprzeciw inicjatywom społecznym Burmistrz Miasta Piechowice zaprasza wszystkie zainteresowane
osoby i instytucje na spotkanie, którego
celem będzie zawiązanie trój-sektorowego partnerstwa lokalnego w Gminie
Miejskiej Piechowice.
Spotkanie odbędzie się: w Piechowickim Ośrodku Kultury 7 kwietnia 2011
r. o godzinie 10.00.
Wszelkich informacji udziela Marta Głowala, tel. 757548909, pokój nr 9.

Daniel szefem Forum

W dniach 4-5 marca w DusznikachZdroju odbyło się spotkanie Forum Przewodniczących i Wiceprzewodniczących Rad
Gmin i Powiatów Województwa Dolnośląskiego. Przewodniczącym Zarządu Forum
został wybrany Daniel Potkański z Rady Gminy Piechowice (wcześniej był nim Hubert Papaj – obecny wiceprezydent Jeleniej Góry).
Celem działania Forum jest przede
wszystkim doskonalenie poziomu i sprawności funkcjonowania rad gmin i powiatów
oraz prezentowanie opinii członków Forum
wobec innych instytucji i organizacji.
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Zapisy do przedszkoli

ZAPISY DO PRZEDSZKOLA

SAMORZĄDOWEGO Nr 2 w PIECHOWICACH

Przyszła wiosna

na rok 2011/2012
od 15 marca do 15 kwietnia
Wniosek o przyjęcie dziecka należy pobrać z placówki od dnia 15 marca, wypełnić
i złożyć do końca 15 kwietnia 2011 roku

PRZYJMUJEMY ZAPISY DO GRUP:
STARSZAKI – dzieci 6-letnie
ŚREDNIAKI – dzieci 5-letnie
MALUSZKI – dzieci 3-4 letnie
Oddział Żłobkowy – dzieci od 1 roku do 3 lat
ZAPEWNIAMY:
– Dobrą zabawę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
– Wysoko wykwalifikowaną kadrę
– Smaczne i urozmaicone posiłki
ZAJĘCIA DODATKOWE: Języki obce, Współpraca z instytucjami lokalnymi, Zajęcia taneczne, Zajęcia otwarte dla rodziców, Zajęcia z logopedą, Spotkania ze specjalistami i ciekawymi ludźmi, Religia, Cykliczne konkursy, Terapia pedagogiczna, Uroczystości, pikniki i wycieczki
rodzinne, Gimnastyka korekcyjna, Koncerty, teatrzyki, spacery.

Dzieci z piechowickich placówek oświatowych z okazji
nadejścia wiosny wędrowały po mieście. Odwiedziły również Urząd Miasta i gabinet burmistrza (na zdj.) przynosząc
pierwsze oznaki wiosny.
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Nikt nie jest samotną wyspą
Rozmowa z Janem Czyżem – prezesem i założycielem Klubu Abstynenta
„EDEN” w Piechowicach, który w lutym br. obchodził swoje XX-lecie.
Jak i kiedy powstał Klub Abstynenta
„EDEN” ?
Klub powstał w 1989 roku. Początkowo
miał siedzibę w Sobieszowie, gdzie założyłem go wraz z kolegą po leczeniu alkoholowym. Wkrótce otrzymaliśmy lokal w Piechowickim Ośrodku Kultury – tworzyliśmy
wtedy grupę AA. Lokal był w opłakanym
stanie, właściwie w ruinie, włożyliśmy sporo pracy aby nadać mu przyzwoity wygląd.

nictwa w Klubach Abstynenckich i potwierdzają to uczestnicy z wielu zakątków kraju.
Terapeuta myśli, że wystarczy on sam, za
mało motywuje do podzielenia się problemami w szerszym gronie osób z podobnymi problemami.
Alkoholizm to choroba?
Zdecydowanie tak. Wielu twierdzi, że
nie można tego utożsamiać z chorobą, ale
to tylko oszukiwanie samego siebie. Nikt
nie jest w stanie tak pomóc osobie uzależnionej, jak druga osoba z podobnym problemem.
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Chciałbym zapytać o ostatnio obchodzoną XX rocznicę KA „EDEN”?
Muszę przyznać, że dla mnie jako dla założyciela było to ogromne przeżycie i zakładając klub nigdy nie myślałem, że tak długo przetrwa. Wielu prezesów się zmieniało
przez te 20 lat, ale ostatecznie mogłem to ja
świętować XX rocznicę istnienia na tym stanowisku, co jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem. W imieniu wszystkich członków
chciałbym podziękować władzom gminy za
pomoc w finansowaniu, wynajmie sal, czy
stadionu miejskiego. Piechowicki Ośrodek
Kultury od 20 lat udostępnia nam nieodpłatnie sale. Każda rocznica to minimum 80
osób ją świętujących, jednak na ostatniej
– XX rocznicy mogę się pochwalić obecnością 148 osób! Byliśmy zaszczyceni obecnością Burmistrza Edwarda Wryszcza oraz
Witolda Rudolfa wraz z małżonkami, którzy
uczestniczyli nie tylko w otwarciu, ale bawili się z nami do godziny pierwszej w nocy.

I klub zaczął się rozwijać w Piechowicach...
Tak, po remoncie już na dobre zostaliśmy w tej siedzibie, finansowanie nas jednak się zmieniało. Początkowo byliśmy finansowani przez pełnomocnika ds. przePlany na rok 2011?
ciwdziałania alkoholizmowi przy wojewo10 kwietnia – V Turniej Halowy Klubów
dzie, później zadania te przejęła gmina.
Abstynenckich z Województwa DolnośląW tym miejscu chciałbym serdecznie poskiego „EDEN 2011”, na przełomie kwietnia
dziękować ówczesnemu burmistrzowi –
i maja zlot rodzin abstynenckich z całej Polpanu Edwardowi Wryszczowi, który bardzo
ski w Małym Cichym koło Zakopanego. W
nas wpierał i nam pomagał. Na II rocznicę
pierwszy weekend czerwca wyjazd do CzęKA „EDEN” liczył już 40 członków, podczas
stochowy, a ostatni weekend lipca wyjazd
gdy przez pierwszy rok byłem właściwie ja
do Lichenia. Wyjazdy to świetna wymiana
sam. Taka liczba członków umożliwiała już
doświadczeń grup z podobnymi problemapodjęcie rozmaitych działań tj. wyjazdy temi z całej polski. W sierpniu Rajd Raciborski
rapeutyczne, zloty rodzin abstynenckich,
Środowisk Trzeźwościowyjazdy do Częstochowy,
wych. Wrzesień to kolejne
Lichenia. Od 1992 roku zaMotto Klubu Abstynenta „EDEN”
zawody w Boule. W mięczęliśmy tworzyć turnieje
Najlepszym lekarstwem dla człowieka, jest drugi człowiek
dzyczasie wyjeżdżamy na
sportowe, spotkania owoPrzychodzisz tu bo potrzebujesz WSPARCIA, ZROZUMIENIA, BLISKOŚCI
turnieje i spotkania do
cujące wymianą doświadUdręczony kłamstwem szukasz prawdy o sobie
klubów zaprzyjaźnionych
czeń. Zaznaczę, że przy KA
czy innych miejscowości.
Nie jesteś sam, nikt z nas nie jest samotną wyspą
„EDEN” działa grupa AA
Oczywiście wspólnie oboraz grupa Al-Anon czyli
Bądź uważny, obok Ciebie jest człowiek, który czuje podobnie jak Ty
chodzimy święta, udziezrzeszenie rodzin współMożesz dla niego być lekarstwem, jak On dla Ciebie.
lamy się podczas Krysztauzależnionych.
łowego Weekendu, Dnia
Kartofla, Dnia Dziecka czy
Członkowie w klubie
Co jest według Pana jako prezesa
mniejszych imprez miejskich. Bulwersujesą stali, czy występuje rotacja?
z wieloletnim doświadczeniem najtrudmy się, kiedy niektóre wydarzenia sportoJest wielka rotacja, jedni przychodzą, inni
niejsze w takiej specyficznej działalnowe czy kulturalne są sponsorowane przez
odchodzą. Wynika to po części z tego, że
ści?
przemysł alkoholowy i takich staramy się
klub sporo też wymaga od swoich członków
Zdecydowanie sprawy finansowe. Od
unikać.
i wielu osobom to się nie podoba.
momentu, kiedy wojewoda oddał kluby abstynenckie gminom, dofinansowaOsoba zainteresowana wstąpieniem
W jakich obszarach widzi Pan, jako
nie spadło o blisko 80%. Pojawia się kodo klubu jak może do Was trafić?
prezes najsłabsze strony w działalności
nieczność współfinansowania klubu przez
W każdy poniedziałek i czwartek o 18.00,
tego stowarzyszenia?
członków. Dysponowanie czasem i zaangaGrupa Anonimowych Alkoholików spotyProblemem i to od samego początku istżowanie to kolejny problem do przeskoczeka się w środę o godzinie 17.00 w Sali POK,
nienia klubu są zatrudniani terapeuci. Terania. Radzimy sobie jednak lepiej lub gorzej
w siedzibie klubu na ostatnim piętrze ośrodpeuci zbyt słabo motywują ludzi do uczesti z jednym i drugim problemem.
ka. Chciałbym dodać, że do KA „EDEN” nie
muszą należeć tylko osoby uzależnione, ale
i zwykli sympatycy, czy osoby preferujące
trzeźwy tryb życia. Na zakończenie chciałbym jeszcze dodać, ze liczymy na dalszą doAkademia Pożytecznie Spędzanego uczą się pływania na basenie, gry na in- brą współpracę z gminą, która nas finansuje
Czasu to sprawdzająca się od wielu lat strumentach muzycznych, posługiwania i pozwala nam się rozwijać oraz zapominać
o uzależnieniach.

ZAJĘCIA DLA UCZESTNIKÓW AKADEMII

(2007 r.) w Piechowicach forma profilaktycznego oddziaływania wobec dzieci
i młodzieży ze środowisk zagrożonych.
W zróżnicowanej ofercie zajęć pozalekcyjnych uczestnicy APSC mają możliwość
alternatywnego spędzania wolnego czasu pod okiem opiekunów i instruktorów.
Uczniowie korzystają z pomocy w nauce,

się komputerem w zabawie i nauce.
Od lutego br. rozpoczęły się zajęcia
w nowym bloku „Ja-Ty-My czyli wspólne zabawy i rozmowy”, skierowane
do uczestników APSC, mające na celu
głównie terapię i korektę zaburzeń zachowań przez nich przejawianych.
W. Rak

Rozmawiał Radek Bieniek

Klub „Eden” zwraca się z prośbą
do osób, które posiadają niepotrzebny stół i krzesła, o przekazanie tych rzeczy na potrzeby klubu.

8

INFORMATOR PIECHOWICKI • marzec 2011

i
k
n
y
d
e
J
z

Informacje

5 kwietnia 2011 r. uczniów klas szóstych
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piechowicach
czeka po raz kolejny sprawdzian zdobytej
przez nich wiedzy i umiejętności.
W miesiącu marcu zostaną zapoznani uczniowie oraz rodzice szóstoklasistów
z procedurami egzaminacyjnymi. Z niecierpliwością będziemy oczekiwali na wyniki sprawdzianu, które poznamy końcem
maja. Trzymamy kciuki za naszych podopiecznych.
Dyrekcja szkoły składa serdeczne gratulacje reprezentantom Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz ich opiekunce pani Ewelinie Jedziniak za godne reprezentowanie
naszej placówki na zawodach w Jakuszycach w dwóch dyscyplinach sportowych:
narciarstwie biegowym oraz w biathlonie
(Finał Dolnośląski Igrzysk Młodzieży Szkolnej). Zarówno chłopcy jak i dziewczęta
zajęli zaszczytne II miejsce w narciarstwie
biegowym, natomiast III miejsce w biathlonie.
Reprezentantami szkoły byli: Łukasz
Jedziniak, Dominik Michalski, Paweł Graczyk, Mikołaj Miś, Marcin Geruzel, Klaudia
Szpak, Ewelina Skrobiszewska, Izabela Wicher, Luiza Łaskarzewska, Agata Szczepaniak, Anna Chwalibóg.
Łukasz Jedziniak zdobył indywidualnie
II miejsce w Mistrzostwach Dolnego Śląska w biathlonie zimowym, a tym samym
zakwalifikował się do Mistrzostw Polski,
które odbyły się w Wiśle.
15 marca 2011 r. nasi uczniowie brali
udział w Karkonoskim Biegu Narciarskim
Dzieci i Młodzieży. Nasza szkoła zdobyła puchar za najliczniejszy udział. Najlepszym z naszej gminy okazał się uczeń kl. II
a Oskar Kłyszyński, wygrywając w swojej
kategorii wiekowej.
Co czeka nas jeszcze w najbliższych tygodniach?
– Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur,
– Uroczystość wręczenia nagród
w konkursie Primus Inter Pares,
– Uczczenie pamięci naszych żołnierzy
zamordowanych w Katyniu oraz uczczenie tragedii pod Smoleńskiem.

Młodzież na zimowisku w Upicach
Po raz pierwszy Klub Logiczny Stowarzy- organizując jedną wycieczkę na grzbiet „Kaszenia Piechowice zorganizował w połowie mieni Ćiźka” z maleńką Jaskinią Skalną i drulutego zimowy wyjazd dla miłośników spor- gą po grzbiecie „Jastrzębich Gór”, poprowatów umysłowych do partnerskiego miasta dzoną przez miejscowego działacza Klubu
Upice. Zorganizowaliśmy go w formie Zgru- Czeskich Turystów pana Mirka Verechovskiepowania Rekreacyjno-Sportowego, będące- go. Zdobyliśmy najwyższy szczyt tych gór
go działalnością odpłatną organizacji poza- Zaltman –739 m i odwiedziliśmy schronisko
rządowej. W wyjeździe wzięła udział 14-oso- KCzT „Jestrebi’ą Bouda’ę”. Poznaliśmy też Upibowa grupa składająca się przede wszystkim ce, zwiedzając Muzeum Miejskie z wystawą
z młodych członków Klubu Logicznego oraz obrazów Julii Meznerowej. Pani Sekretarz
Brydżowego Klubu Sportowego „Miles” z Mi- Miasta oprowadziła nas po Urzędzie Miasta
licza. Impreza doszła do skutku m.in. dzięki pokazującjąc jego pracą. Zostaliśmy też zawsparciu Urzędu Miasta Piechowice w osobie proszeni do Teatru, w którym obejrzeliśmy
Pana Burmistrza Witolda Rudolfa oraz Urzę- finał pracy szerokiej rzeszy mieszkańców
du Miasta Upice i bezpośredniemu kontak- miasteczka w formie występu „Akademii Tatowi ze Sportowym i Turystycznym Centrum necznej”.
Ważnym elementem naszego sportoweJastrzębich Gór (STC-JH), który zapewnił nam
na początku pan Miłosz Kamiński (poprzedni go zgrupowania, było jak opisywaliśmy to
powyżej ciekasekretarz miasta), a
we i atrakcyjne
następnie pan Jaspędzenie czasu
rosław Bumażnik
w urozmaicony
zajmujący się m.in.
sposób. Zaszczewspółpracą partpienie pasji do
nerską z Upicami.
gier logicznych
Wyjazd nie nai sportów umyleżał do tanich,
słowych, aktywgdyż pełny koszt
ność ruchowa
na jednego uczestna łonie przyronika wynosił 700
dy, umiejętność
zł. Mimo usilnych
docenienia wystarań Stowarzydarzeń kulturalszenia, które zwranych i wiedzy
cało się do wielu
krajoznawczej
organizacji, instyMłodzież jest zadowolona z wyjazdu
o rejonach przytucji i przedsiębiorstw o sponsoring nie udało się go uzy- granicznych stanowi skuteczną profilaktykę
skać. Pewną pomoc otrzymaliśmy tylko od przeciw uzależnieniom i sięganiu przez młoPełnomocnika d/s Profilaktyki i od Miejskie- dych ludzi po niebezpieczne używki.
Wyjazd do Upic uważamy za bardzo udago Ośrodka Pomocy Społecznej z naszego
UM oraz ze Związku Gmin Karkonoskich, za ny, poza pożyteczną współpracą z Milickim
którą dziękujemy. Miliczanom udało się po- Klubem Brydża Sportowego, bardzo ważne
zyskać dofinansowanie w wysokości 300 zł było nawiązanie kontaktu z Klubem Czeskich
dla każdego uczestnika z ich Klubu. Tak jak Turystów, który weźmie udział w naszym
w poprzednim, tak i w tym roku Stowa- Zlocie na Bobrowych Skałach i z młodzieżą
rzyszenie Piechowice zabiega o pozyska- z kółka szachowego w Upickim Gimnazjum.
nie środków finansowych poprzez udział Jesteśmy też zauroczeni czeską gościnnością
w konkursach ofertowych i pisanie projek- i miłym przyjęciem zarówno przez władze
tów z nadzieją, że w końcu otrzymamy więk- samorządowe, jak i zwykłych mieszkańców
miasteczka. Żywimy nadzieję, że nasze konsze wsparcie dla naszej działalności.
Czas upływał nam bardzo szybko gdyż takty z Upicami będą się rozwijać ku obopólharmonogram każdego dnia był ciekawy nym korzyściom.
Kierownik Zgrupowania – Lech Rębisz
i napięty. Wędrowaliśmy pieszo po okolicach

Warsztaty pisanek
Dnia 2 kwietnia br. (sobota) odbędą się w Piechowickim
Ośrodku Kultury warsztaty zdobienia pisanek metodą woskową. Zajęcia prowadzić będzie p. Krystyna Kowalik.
Zachęcamy do udziału wszystkie dzieci i osoby dorosłe
w godz. 10:30 – 14:00
Organizatorzy: Piechowicki Ośrodek Kultury
PZERiI/ Koło nr 9 w Piechowicach
Kontakt: Tel. 75 76 17 201, informacja@piechowice.pl
UWAGA. Wszystkie materiały na potrzeby warsztatów zapewnia organizator. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Piechowicki Ośrodek Kultury zaprasza do wzięcia udziału
w konkursie „Pisanka wielkanocna”
Regulamin konkursu:
1. Kategorie wiekowe: I – Dzieci młodsze do lat 10; II – Dzieci młodzież w wieku 11-16 lat; III – młodzież pow. 16 lat i dorośli.
2. Wszystkie prace należy dostarczyć do punktu Informacji Turystycznej, ul. Żymierskiego 53, 58-573 Piechowice do dnia 13.04.
br. do godz. 16.00 wraz z danymi:
• Imię i nazwisko • Kategoria wiekowa • Nr tel. (w przypadku osób
niepełnoletnich kontakt do rodzica/opiekuna).
Prace po wskazanym terminie nie będą przyjmowane.
3. Prace zbiorowe nie będą oceniane.
4. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród we wszystkich
trzech kategoriach nastąpi podczas „Dni Baby Wielkanocnej”
w dniu 17.04 o godz. 17.40.
5. Prace będzie można odebrać w dniach 18-22.04.2011 w godz.
10.00-18.00 w punkcie IT.
6. Zgłoszenie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
Informacje pod nr tel. 75 76 17 201 lub informacja@piechowice.pl

9

INFORMATOR PIECHOWICKI • marzec 2011

Mieszkańcy ćwiczą codziennie

Ogłoszenie
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1
w Piechowicach serdecznie zaprasza wszystkich Rodziców dzieci z
rocznika 2004 oraz zainteresowanych rodziców dzieci urodzonych w
2005 roku na spotkanie organizacyjne dotyczące

zapisów uczniów do klasy I

w nadchodzącym roku szkolnym
2011/2012.
Spotkanie odbędzie się 11 kwietnia
2011 roku w budynku szkoły, w sali
nr 26 o godzinie 17.00.

Bożena Kiś razem z siostrą Jadwigą Polak, Mieczysławem Szwintelem z Piechowic oraz przyjezdni turyści codziennie ćwiczą na przyrządach ustawionych w parku obok szkoły podstawowej przy ul. Tysiąclecia.

Z poważaniem
Dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1
w Piechowicach

Sukces gimnazjalistki z Piechowic AUTO-SERWIS
SKROBISZEWSKI

Natalia Lis, uczennica Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach będzie reprezentowała szkołę
na koncercie galowym pieśni patriotycznej we Wrocławiu. 12 marca 2011
r. w Młodzieżowym Domu Kultury
w Jeleniej Górze odbyły się eliminacje
regionalne V Dolnośląskiego Przeglądu
Piosenki i Pieśni Patriotycznej. Patronat
nad imprezą objęło Dolnośląskie Kuratorium Oświaty. W przeglądzie udział
wzięło około pięćdziesięciu uczniów ze
szkół dawnego województwa dolnośląskiego. Sukces jest znaczący, gdyż Natalia Lis jako jedyna spośród solistek z Jeleniej Góry i powiatu jeleniogórskiego
wywalczyła występ w koncercie finałowym. W koncercie razem z Natalią weźmie udział tylko sześciu uczestników.

ul. Piastów 1 (koło Polcolorit) PIECHOWICE
tel. 75 / 76 12 108

NAPRAWY MECHANICZNE BIEŻĄCE
WYMIANA OLEJU - DUŻY WYBÓR
DROBNE BLACHARSTWO
TŁUMIKI, SPAWANIE
AKUMULATORY,
OPONY

USŁUGI POGRZEBOWE
Włodzimierz Kraszewski
58-573 PIECHOWICE
ul. Nowotki 1
tel. 75 76 11 983, 505 111 529
CHŁODNIA, TRUMNY, KRZYŻE,
TABLICZKI, URNY, KREMACJA,
WIEŃCE, WIĄZANKI, TRANSPORT

ELEKTRYK INSTALATOR
Egzamin
OD 33 LAT
w trzeciej klasie SPRAWNIE
I FACHOWO
12, 13 i 14 kwietnia 2011 r. trzecioklasiści z piechowickiego gimnazjum będą
pisali swój pierwszy poważny egzamin.
Egzamin składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i języka angielskiego. Przeprowadza się go w trzeciej klasie gimnazjum
i jest on powszechny i obowiązkowy, co
oznacza, że musi przystąpić do niego
każdy uczeń kończący szkołę.

• Wykonywanie i remonty instalacji

•
•
•
•

elektrycznych
Usuwanie awarii
Instalacje odgromowe
Badania i pomiary elektryczne
Sprawdzenia i odbiory

Marek Bergtraum

58-573 Piechowice, ul. Zawadzkiego 2a
tel. 603 523 928

Wielkanocny Zajączek
Urząd Miasta w Piechowicach oraz Radny Grzegorz Rybarczyk zaprasza wszystkich mieszkańców Piechowic do wsparcia
świąteczną pomocy dla ludzi potrzebujących w naszej miejscowości. Akcja będzie
polegać na wsparciu wolontariuszy kwestujących w marketach Biedronka i Carrefour Express, którzy będą pakować zakupy dla klientów tych marketów. Prosimy
o hojny datek do puszki wolontariuszy. Za
zebrane pieniądze zostaną zakupione artykuły żywnościowe i przekazane wszystkim w okresie świątecznym. Prosimy
o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej w celu zapisania się na listę.

10

INFORMATOR PIECHOWICKI • marzec 2011

Zmiany w Lechii

Piechowiczanie w Biegu Piastów

W związku ze zmianami i reorganizacją Klubu
Sportowego LECHIA powstały dwie odrębne sekcje: piłkarska i kolarska.
Piłkarski Klub Sportowy LECHIA PIECHOWICE
Zarząd: Prezes – Jarosław Bumażnik, Wiceprezes – Stanisław
Trajnowicz, Skarbnik – Wincenty Szpakowski, Kierownik sekcji - Bogusław Czyż.
Siedziba oraz adres do korespondencji: ul. Rycerska 11, 58-573
Piechowice
Zwracamy się z prośbą do wszystkich osób i instytucji, które pamiętają czasy świetności Klubu oraz pragną i mogą pomóc na początku nowej działalności o kontakt – (tel. 500050418).
Kolarski Klub Sportowy LECHIA PIECHOWICE
Zarząd: Prezes – Dariusz Tobiasz, Wiceprezes i Skarbnik – Przemysław Niedbalski, Sekretarz – Zofia Grabias-Baranowska, Kierownik sekcji – Jacek Kamiński, opieka szkoleniowa i techniczna – Michał Krawczyk, Bogusław Sieniuć i Przemek Niedbalski. Komisja rewizyjna: Małgorzata Rakoczy (przewodnicząca), Alicja Grynienko,
Jakub Potkański.
Siedziba oraz adres do korespondencji: Piechowicki Ośrodek
Kultury, ul. Żymierskiego 53, 58-573 Piechowice.

W tegorocznym Biegu Piastów, który odbył się na początku
marca (5-6.03) wystartowało osiemnastu zawodników i zawodniczek z Piechowic.
Na najdłuższym dystansie 50 km wystartowali: Przemek Niedbalski – 349 miejsce (82 w kategorii wiekowej), Ewa Szmel – 442 (4),
Małgorzata Polańska – 948 (14). Na dystansie 48 km pobiegli: Maciej Koziński – 63 (21), Paweł Mołczan – 78 (1). Dystans 28 km: Artur
Strzałkowski – 107 (15), Aneta Południak – 133 (7), Joanna Badacz –
178 (3), Małgorzata Polańska – 236 (8), Sylwia Borodyn – 312 (11). Dystans 26 km: Zbigniew Stępień - 52 (2), Lechosław Pustowaruk – 293
(54), Jadwiga Niedbalska – 347 (4), Dariusz Karczewski – 531 (116),
Bronisław Spychała – 903 (79), Dariusz Bernaś – 284 (53). Dystans 10
km: Michał Krystkiewicz – 46 (4), Mateusz Tokarz –55 (7).

Sukcesy UKS Krokus

Kolejne ferie na sportowo
W czasie ferii piechowicka młodzież miała możliwość korzystania z bezpłatnych zajęć organizowanych dla niej przez
nauczycieli gimnazjum i szkoły podstawowej. Przeprowadzono konkursy, gry zespołowe oraz zajęcia sportowe na
Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej, zajęcia komputerowe w Internetowym Centrum Multimedialnym w gimnazjum, wycieczkę do Karkonoskiego Parku Narodowego, turniej brydża sportowego oraz szachy, zorganizowano wyjazdy do Jakuszyc na narciarstwo biegowe, a także przeprowadzono trzy turnieje na kompleksie Moje Boisko Orlik 2012.
8 Piechowicka Drużyna Harcerska „Burza” i 8 Piechowicka Gromada Zuchowa „Wesoła Kampania” przeprowadziła
w Piechowickim Ośrodku Kultury bezpłatne zajęcia dla piechwickich uczniów m.in. manualno-plastyczne, pierwszej
pomocy, gry, zabawy z liną i olimpiadę zimową. Zajęcia te
były finansowane w ramach Gminnego Programu Profilaktycznego na 2011 r.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym osobom, które
przyczyniły się do uatrakcyjnienia zajęć dodatkowych dla
piechowickiej młodzieży.

Marta Głowala

29 stycznia 2011 roku na zawodach – XI MEMORIAŁ STASZKA
BOSZKA W NARCIARSTWIE BIEGOWYM W OPAWIE najmłodsi zawodnicy reprezentowali Uczniowski Klub Sportowy KROKUS odnosząc pierwsze sukcesy. W swojej kategorii zwyciężył SZYMON
JEDZINIAK, a jego trzyletni brat Jakub zajął VII miejsce i był najmłodszym uczestnikiem zawodów. Łukasz Jedziniak był w swojej
kategorii IV a Mikołaj Miś III. Gratulacje dla zawodników.
Kolejne zawody młodych narciarzy odbyły się 5 lutego w Czarnym Borze koło Wałbrzycha – XXXII BIEG KRASNALA. Z klubu KROKUS w pierwszej dziesiątce uplasowali się: Jakub Jedziniak – IV miejsce, Szymon Jedziniak – II miejsce, Dominik Michalski – IX miejsce,
Paweł Graczyk – X miejsce. Młodzi narciarze Klubu nie próżnowali
na Ferie tylko ciężko trenowali. Pierwszy tydzień najlepsi spędzili na obozie w SZKLARSKIEJ PORĘBIE. W drugim tygodniu wszyscy
chętni korzystali z wyjazdów co drugi dzień do Jakuszyc.
Ze sportowym pozdrowieniem trener oraz Prezes Klubu Krokus
EWELINA JEDZINIAK

Pograli w brydża i w szachy
W dniach 26-27 lutego w Gimnazjum w Piechowicach odbyły się V Otwarte Mistrzostwa
Piechowic w Brydżu Sportowym i Szachach
Szybkich.
Na naszym lokalnym podwórku od wielu lat
staramy się zaszczepić bakcyla brydżowego i szachowego. Jednym z przedsięwzięć mających to
na celu jest organizacja Mistrzostw Piechowic
w Brydżu Sportowym i Szachach Szybkich. Jest to
już piąta edycja tej imprezy rozegrana w Piechowicach. Mistrzostwa odbyły się na zakończenie ferii zimowych w Publicznym Gimnazjum im. Jana
Pawła II. Za gościnę i bezproblemowe przyjęcie
nas w dniach wolnych od pracy dziękujemy Pani
Dyrektor Elżbiecie Piątkiewicz Pałce, która ufundowała też Puchar dla Szachistów. W obecnym
roku imprezę wsparł też Pan Burmistrz Witold Rudolf i przy zakupie nagród mogliśmy liczyć na 200
złotowe wsparcie miasta, za które zakupiono puchar dla Brydżystów, medale i nagrody rzeczowe.

Organizatorem mistrzostw był Klubu Logiczny
funkcjonujący przy Stowarzyszeniu Piechowice,
a technicznie i sędziowsko (w zakresie brydża
sportowego) prowadził turniej Pan Bogdan Nowakowski z Klubu Brydżowego „Zabobrze”.
Wyniki turnieju szachowego
1. Jarosław Grabowski - Mistrz Piechowic,
2. Ela Gołdyn, 3. Asia Gołdyn, 4. Filip Krawczyszyn, 5. Emanuel Kaczmarczyk, 6. Dariusz Nowak,
7. Agnieszka Nowak, 8. Sławomir Wojtaszek, 9.
Paweł Korycki, 10.Łukasz Graczykowski, 11.Adaś
Szuszkiewicz, 12.Dawid Mierwiński.
Wyniki turnieju brydżowego
1. Adaś Szuszkiewicz, Zbigniew Krajewski,
2. Tadeusz Janeczek, Bogdan Nowakowski, 3. Paweł Mitka, Emanuel Kaczmarczyk, 4. Lech Rębisz,
Bogusław Łukowski, 5. Ryszard Menzfeld, Radosław Surowiak, 6. Ewa Nowak, Andrzej Kaczmarczyk, 7. Paweł Bruzda, Daniel Szyłejko, 8. Wacław
Diłaj, Liwiusz Ros, 9. Elżbieta Gołdyn, Paulina Por-

czyńska, 10. Paweł Korycki, Rafał Słoma.
Zapraszamy
wszystkich chętnych małych i
dużych na szóstą edycję mistrzostw w przyszłym roku oraz
na treningi odbywające się w
każdą
sobotę
Najmłodszym zawodnikiem
między godz. 11
w turnieju brydżowym był
a 14 w POK oraz
12-letni Adaś Szuszkiewicz
w każdy czwartek w Centrum
Korepetycji „Platu” w Jeleniej Górze, ul Konopnickiej 21. Na początku kwietnia nasi młodzi brydżyści
wezmą udział w eliminacjach do Ogólnopolskiej
Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych w kategorii Brydż Sportowy i Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików.
Prowadzący Klub Logiczny Lech Rębisz
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Puchar Burmistrza w Futsal Cup 2011 dla Street Squadu
19 marca 2011 r. 12 drużyn stanęło
w karnych Panoramę Karpacz (2:2 w regulaw szranki o Puchar Burmistrza Miasta Pieminowym czasie gry). Królem strzelców zochowice w IV edycji popularnego piechostał Tomasz Palimąka, a najlepszym bramwickiego turnieju Piechowice Futsal Cup.
karzem Paweł Chabaszyński.
Piechowice odwiedziły drużyny z Jeleniej
Organizatorzy turnieju – Urząd Miasta
Góry, Karpacza, Czernicy, Łomnicy, Szklarw Piechowicach oraz Hala Sportowa w Pieskiej Poręby oraz po raz pierwszy w historii
chowicach dziękują właścicielowi firmy DJ
turnieju drużyna z zagranicy – czeski CaSport panu Dariuszowi Jaroszowi za rzemel Liberec.
czowe wsparcie turnieju poprzez sprzęt
Zespoły zostały podzielone na trzy grusportowy oraz panu Robertowi Zapora
py po cztery drużyny w każdej. Do kolejnej
oraz Bogusławowi Czyżowi za relację fotofazy pucharowej awansowały po dwa najgraficzną z zawodów.
lepsze zespoły z każdej grupy. Zwycięzcy
Galeria zdjęć dostępna na www.piekolejnej fazy grupowej walczyli w finale o
chowice.pl oraz na www.nj24.pl
Puchar Burmistrza Miasta Piechowice. Najlepsza
okazała się ekipa z Jeleniej
Góry pokonując KS Łomnicę 3:1. W meczu o III miejsce zagrały dwa zespoły
z Piechowic i mecz ten
odbił się głośnym echem.
Maracana Piechowice pokonała w meczu o podium
Lechię Piechowice 4:1, ale
miała w swoich szeregach
nieuprawnionego zawodnika, co ostatecznie dało
walkower 3:0 dla lechitów.
W meczu o V miejsce
Wojdyła Jurex pokonała Piechowice Futsal Cup po raz pierwszy odwiedziłą drużyna z zagranicy

Nowy telefon do hali

Przypominamy, że od 1 lutego zmienił się telefon kontaktowy (komórkowy) do hali sportowej. Numery telefonów: 506 986 088 oraz 792 784 776.

Sklep sportowy DJ Sport
Dariusz Jarosz, 58-573 Piechowice, ul.
Żymierskiego 103/7

stroje, dresy, obuwie, wyposażenie klubów, szkół
Tel. 693 60 19 66
PIECHOWICKI OŚRODEK KULTURY
ZAPRASZA NA WERNISAŻ WYSTAWY

BIBUŁKARSTWO
I ORIGAMI
MARTY POCHMARY

15 KWIETNIA 2011 r. GODZ.17:00
GALERIA „CZTERY PORY ROKU” POK
WYSTAWA CZYNNA
OD 15.04 DO 06.05.2011 W GODZ. 10-17

– czeski Camel Liberec (na zdj.)

Spotkanie z Mistrzem Wojnarowskim
Zdjęcia przedstawiające biografię i dokumentujące dorobek artysty – Ryszarda
Wojnarowskiego, można oglądać w galerii
wystawowej Piechowickiego Ośrodka Kultury do 8 kwietnia br.
– Teatr jest dla mnie najważniejszy, jest
dla mnie całym życiem – tak o swojej pasji
mówi Ryszard Wojnarowski, mistrz sztuk teatralnych – honorowy obywatel Piechowic.
Uczestnicy spotkania, które miało miejsce 11 marca mogli zapoznać się z jego do-

robkiem artystycznym. Oprócz biograficznej
prezentacji multimedialnej, uzupełnionej
barwnymi opowieściami Artysty, wysłuchano koncertu piosenki aktorskiej przy akompaniamencie Róży Wysockiej. Za swe zasługi na rzecz rozwoju kultury naszego regionu
aktor został uhonorowany Dolnośląską nagrodą Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców przez p. Zbigniewa Ładzińskiego –
prezesa C.R.R.i P. w Jeleniej Górze.
POK

Moja mała
M
ojczyzna
– W mojej małej ojczyźnie
ścielą się piękne widoki,
Śnieżkę i Zamek Chojnik
codziennie witam
z swych okien.
– Jest ścieżka wiodąca
na groby, gdzie rodziny
mojej są kości…
w skupieniu tam się modlę,
uchodzą ze mnie te złości.
– W mojej małej ojczyźnie
widzę wiele cierpienia,
zwierząt porzuconych
przez ludzi, co serce
mają z kamienia.
– Wrażliwe moje serce
chce dać im trochę
nieba, przytulić i pogłaskać
przecież niewiele im trzeba.

Spotkanie z Ryszardem Wojnarowskim zgromadziło liczną publiczność
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.Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późn. zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami
(t.j. Dz.U.Nr 102 z 2010r. poz.651 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice zostały wywieszone wykazy:
1. Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod numerem RG.6840.1.2.2011.
2. Nieruchomości przeznaczonych do wynajęcia pod numerem RG.6845.3.2011.
3. Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerem RG.6845.4.2011.”

– Moja mała ojczyzna
często jest zaśmiecana
rodzi się we mnie
pytanie
dlaczego jest tak paskudzona?
W mojej małej ojczyźnie
widzę ludzi w potrzebie,
trzeba czas dla nich znaleźć
wesprzeć słowem i chlebem.

– Urszula Musielak –
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Dni Baby
Wielkanocnej
Zapraszamy!

Trasa 1–Pętla w Górzyńcu
szlak zielony (1 godz.)
start godz. 12.00.

do budynku POK – Piechowice
ul. Żymierskiego 53
15-17 KWIETNIA 2011 r.

Trasa 2K. w ocieszycac
szlak niebieski (1,5 godz.)
start godz. 11.00.
Trasa 3 z Piastowa
niebieskim ok. 30 min.

15 KWIETNIA godz. 17.00:
Wernisaż wystawy „Bibułkarstwo i origami” Marty Pochmary
16-17 KWIETNIA w godz. 12.00-18.00:
• Koncerty zespołów ludowych
• Warsztaty pisanek , koronki , haftu, wikliny
• „Żywe zagrody” króliczków i baranków
• Konkurs „Pisanka wielkanocna”
... i inne atrakcje
Organizatorzy: Piechowicki Ośrodek Kultury i PZERiI/Koło Nr 9 w Piechowicach zapraszają wszystkich chętnych do wzięcia udziału w warsztatach „Pisanka wielkanocna” w dniu 2 kwietnia br. (sobota) w godz.
10.30-14.00. w sali widowiskowej POK. Pisanki wykonane podczas
warsztatów wezmą udział w konkursie „Pisanka wielkanocna”.

KONTAKT: Tel: 075 76 17 201
e-mail: informacja@piechowice.pl

Po dniu
kobiet

Trasa 4ozdroe zerskie
szlak niebieski (2 godz.)
start godz. 10.00.
Trasa 5 z Kopańca
niebieskim ok. 45 min.
Trasa 6 – dowolna.



Wpisowe wpłacamy kierownikom tras lub na miejscu Zlotu:
dorośli 5 zł, młodzież i członkowie Stowarzyszenia 2 zł, dzieci 1 zł,
na: kiełbaski przy ognisku, napoje, słodycze i ubezpieczenie

Podczas Zlotu przeprowadzimy współzawodnictwo obejmujące:
- Przebycie trasy z mapą
- Udział w akcji profilaktycznej
- Gry, zabawy i konkursy terenowe
- Elementy wspinaczki skałkowej
- Umiejętności turystyczne i wiedzę krajoznawczą
- Elementy ASG w plenerze
Dla najlepszych grup przewidziane są cenne NAGRODY!

ZAPRASZAMY
Mieszkańców Piechowic
na darmowe badanie słuchu

Tulipany, goździki, róże
– zazwyczaj takie prezenty dostają Panie z okazji
Dnia Kobiet. Piechowicki Ośrodek Kultury wraz
z Klubem Seniora po
raz kolejny uczcił świę- Kabaret „Seniority” wywołał uśmiech na
twarzach kobiet
to wszystkich Pań organizując dla nich wieczór,
w czasie którego mogły poczuć się wyjątkowo. Przedstawicielki płci pięknej spotkały się w sali widowiskowej POK
rozpoczynając imprezę od filiżanki kawy, herbaty oraz słodkiego poczęstunku, które pozwoliły na chwilę zapomnieć o
panującym na dworze zimnie. Licznie przybyli goście mieli
okazję obejrzeć przedstawienie jeleniogórskiego kabaretu
„Seniority”, który wywołał uśmiech na ich twarzach. Wydarzenie to uświetnił również Pan Witold Rudolf Burmistrz Miasta Piechowice, który na ręce Pani Aliny Obidniak wieloletniej Dyrektorki teatru C.K. Norwida w Jeleniej Górze złożył
symboliczną wiązankę kwiatów. Gości roztańczył koncert zespołu "Trend Music", który trwał do godziny 19:00.

zapisy: tel. 75 64 54 804

w ofercie:
aparaty słuchowe
baterie słuchowe - 2,5 zł/szt.
Mamy umowę z NFZ
Jelenia Góra, Bankowa 36
(naprzeciw BZ WBK)
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