INFORMATOR PIECHOWICKI

3/15 MARZEC 2015

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

ISSN 1731 - 5220

nr 3/15

str. 14

FOT. D. POTKAŃSKI

Sukcesy UKS Krokus

M A R Z E C 2015 r.

W NUMERZE:

• Osiedle czy wieś
- powrót do tematu

str. 3

• Wiosenne porządki
w mieście str. 5
• Ksiądz Olszewski
Honorowym Obywatelem

str. 4

• KS Lechia rusza do boju str. 15

Ślubowanie
klas policyjnych
str. 10

2

INFORMATOR PIECHOWICKI

3/15 MARZEC 2015

Bądź rozsądny,
nie wypalaj!
Od wielu lat przełom zimy i wiosny to czas, kiedy wyraźnie
wzrasta liczba pożarów łąk i nieużytków rolnych. Pożary w głównej mierze spowodowane są wypalaniem traw i pozostałości roślinnych. Należy pamiętać, po zimie trawy są wysuszone i palą
się bardzo szybko, wystarczy zmiana kierunku wiatru, żeby pożar
wymknął się spod kontroli przeniósł się na zabudowania.
CO ROKU W POŻARACH WYWOŁANYCH WYPALANIEM TRAW GINĄ LUDZIE.
Inni tracą dobytek całego życia. Płonące trawy w przydrożnych
rowach to także zagrożenie dla kierowców. Co roku dym z płonących nieużytków jest przyczyną wielu kolizji i wypadków drogowych. Pożar traw oznacz zmniejszenie miejsc lęgowych wielu
gatunków ptaków, ginie wiele pożytecznych zwierząt. Niejednokrotnie od palącego się poszycia gleby, zajmują się torfowiska.
Pożary torfu są wyjątkowo trudne do ugaszenia, mogą trwać nawet kilka miesięcy. Często pożar traw przenosi się na sąsiadujące

lasy, niszcząc bezpowrotnie cenne drzewostany.
PRZYPOMINAMY: WYPALANIE TRAW JEST ZABRONIONE !

naczelnik OSP Piechowice
Dariusz Uzorko

Nagroda dla
Pałacu Pakoszów
Pałac Pakoszówzabytkowy obiekt
z XVIII wieku, dziś
luksusowy hotel a
dawniej bielarnia
lnu działa od kwietnia 2012 roku.
O zadowoleniu naszych gości świadczyć
mogą pozytywne opinie, które pojawiły się
na portalach rezerwacyjnych, takich jak
HRS czy Booking.com (tutaj mamy ocenę
9,5 w skali 10).
Najważniejszym na chwilę obecną wyróżnieniem dla obiektu jest nagroda, którą
przyznał nam portal TripAdvisor (portal,
na którym podróżni mogą podzielić się
opiniami na temat obiektów, w których nocowali). Pałac Pakoszów został uznany za
„Najlepszy Mały Hotel w Polsce”.
Link to informacji: http://www.tripadvisor.de/TravelersChoice-Hotels-cSmallg274723
Niewątpliwie nagroda ta jest dla nas
ogromnym zaszczytem i zarazem dowodem na to, iż dokładamy wszelkich starań,
aby goście oraz mieszkańcy, którzy odwiedzają Pałac Pakoszów czuli się u nas komfortowo i chętnie spędzali tutaj czas. Przyznane nam wyróżnienie przyczyni się do
promocji Miasta Piechowice, które stanie
się coraz bardziej znane wśród turystów.
Pałac Pakoszów

z EKOMUZEUM IZERSKA WIEŚ

do HUTY JULIA W PIECHOWICACH !!!

11 kwietnia 2015
10:00 - 17:00

Warsztaty ceramiczne, Filcowe,
Tworzenie witraży...

Prezentacja rękodzieła,

Lokalne produkty do kupienia

Regionalna kuchnia do spróbowania
oraz moc innych atrakcji!

Występy:

Dzieci z Przedszkola nr 1 i nr 2 w Piechowicach
Goście specjalni:

Ryszard Stańko, godz. 15:00

Piotr Syposz z Galerii Wysoki Kamień,
godz. 16:00

WSTĘP WOLNY !!!

Osiedle czy wieś
Wraca
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– powrót do tematu

stycje z zakresu zagospodarowania przestrzeni publicznej, budowy świetlic, sal, boisk
sportowych. Na gminę są wyznaczone limity
w innych działaniach, jak budowa dróg lokalnych. Tam będzie do pozyskania kwota do
3 milionów złotych. Kolejnym przykładem
jest działanie pn. Gospodarka wodno-ściekowa, gdzie można uzyskać 2 miliony złotych
dotacji. Oprócz tego co powiedziałem, są też
działania skierowane dla przedsiębiorców,
dla osób fizycznych i organizacji pozarządowych. Warunkiem koniecznym jest to,
aby mogły one być realizowane w obszarach
wiejskich.
Korzyści wynikające z przekształcenia
gminy podawał także Wójt Gminy Jeżów
Sudecki Edward Dudek. Mówił on m.in.
o sołectwach, które mają swoje fundusze
i mogą z nich realizować drobne zadania, jak
np. postawienie pomnika. Podkreślił, że około
2/3 środków unijnych jest przeznaczanych na
rozwój obszarów wiejskich. Przekształcenie
umożliwi też powstawanie na terenie gminy
gospodarstw agroturystycznych.
Radni mieli wiele pytań związanych
z ewentualnym przekształceniem. Podstawowym argumentem sceptyków było to, że
trzeba będzie ponieść koszty wymiany dokumentów. To – według bardzo wstępnych
szacunków – około 200 złotych na jednego

mieszkańca. Jedna z radnych zauważyła, że
opisywana perspektywa finansowa obowiązuje tylko do 2020 roku, a co będzie dalej?
Czy też będzie tak dużo środków – pytała.
– Z dużym prawdopodobieństwem można
powiedzieć, że na pewno te środki po 2020
roku będą, jeżeli polityka Unii nie zmieni się
w zasadniczym stopniu – powiedział Jacek
Kaszuba. – Niemniej jednak na pewno nie
będą już tak duże, jak do tej pory, nasz kraj
rozwija się i te wskaźniki są już dużo lepsze.
Podkreślił, że zmiana administracyjna nie
zamyka drogi do funduszy, z których gmina
korzysta już dzisiaj, po prostu stwarza dodatkowe możliwości.
Przewodniczący Rady Paweł Zackiewicz
zaproponował, by w przypadku przekształcenia gminy rada zawarła z mieszkańcami
społeczną umowę i zobowiązała się do nie
podnoszenia podatków od osób fizycznych
przez jedną kadencję. Radny oszacował, że
powinno to zrekompensować koszty wymiany dokumentów.
Dyskusja była długa, podnoszono w niej
wiele argumentów za i przeciw. Decyzję o
tym, czy przekształcić gminę, Rada Miasta
podejmie prawdopodobnie jeszcze w marcu
na sesji.

Cywilnego zamiast
dotychczasowego
prowadzenia papierowych ksiąg stanu
cywilnego.
Bez względu na
to, w jakim Urzędzie
Stanu Cywilnego w
Polsce znajdują się
akty urodzenia, małżeństwa bądź zgonu
danej osoby w Urzędzie Stanu Cywilnego w Piechowicach
będzie można uzyskać:
• odpis każdego
aktu stanu cywilneNa wyremontowanej sali konferencyjnej odbywają się sesje Rady Miasta, go,
ale pełni też ona funkcję sali ślubów.
• zaświadczenie o
zamieszczonych lub
Dnia 1 marca 2015 roku weszła w życie
niezamieszczonych
ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku „Pra- w rejestrze stanu cywilnego danych - dotywo o aktach stanu cywilnego”. 1 marca ru- czących wskazanej osoby,
szył także System Rejestrów Państwowych
• zaświadczenie o stanie cywilnym,
(SRP). Nowy system informatyczny połączył
• zaświadczenie stwierdzające brak okokluczowe z punktu widzenia funkcjonowania liczności wyłączających zawarcie małżeńpaństwa rejestry. W zintegrowanym syste- stwa do konkordatowej formy zawarcia
mie znajdą się m.in. rejestry PESEL, dowo- związku małżeńskiego,
dów osobistych i aktów stanu cywilnego.
• zaświadczenia stwierdzające, że zgodNowa ustawa wprowadza elektroniczną nie z prawem polskim można zawrzeć małrejestrację urodzeń, małżeństw i zgonów żeństwo.
w jednym, w centralnym Rejestrze Stanu
Jeżeli akty są już wprowadzone do Reje-

stru odpis będzie można otrzymać w dniu
zgłoszenia wniosku, natomiast jeżeli takiego aktu stanu cywilnego nie będzie jeszcze
w Rejestrze Stanu Cywilnego, wydanie
odpisu aktu lub zaświadczenia zostanie
zrealizowane w ciągu 7 dni roboczych (gdy
USC w Piechowicach przechowuje księgę,
w której znajduje się akt) lub w ciągu 10 dni
roboczych (gdy inny Urząd Stanu Cywilnego przechowuje taką księgę).
Załatwiając sprawę w Urzędzie należy
legitymować się ważnym dowodem osobistym, nie trzeba już przedkładać odpisów
aktów stanu cywilnego przy realizacji czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, Urząd sam sprawdzi wymagane dane
w Centralnym Rejestrze.
Przyszli małżonkowie mogą już wziąć
ślub poza urzędem stanu cywilnego. Należy złożyć wniosek do kierownika USC.
Wybrane miejsce ślubu musi gwarantować
zachowanie powagi i doniosłości ceremonii
oraz bezpieczeństwa wszystkich uczestników. Ostateczna decyzja będzie należała
do kierownika USC. Ślub poza urzędem
kosztuje 1000 zł.
W związku z występującymi przejściowymi awariami i kłopotami z procedurami obsługa obywateli jest utrudniona. W związku
z tym należy liczyć się z utrudnieniami przy
załatwianiu spraw urzędowych w najbliższych dniach.
S. Mężyk

sprawa przekształcenia Gminy
Miejskiej Piechowice w gminę miejskowiejską. Tematem zajmuje się Rada Miasta.
Decyzja może zapaść jeszcze w marcu.
Do przekształcenia gminy zachęca radnych Burmistrz Witold Rudolf. W spotkaniu, które odbyło się w połowie marca w sali
konferencyjnej, uczestniczyli także Edward
Dudek, wójt gminy Jeżów Sudecki oraz Jacek Kaszuba, zastępca dyrektora Wydziału
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we
Wrocławiu.
– Moją rolą jest przedstawienie założeń
nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – powiedział nam
J. Kaszuba. – W tym programie faktycznie
są duże możliwości uzyskania dofinansowania na najbliższe lata. Ma je tylko gmina
miejska do 5 tysięcy mieszkańców, wiejska
lub miejsko-wiejska. Gmina miejska, która
liczy powyżej 5 tysięcy mieszkańców, nie
będzie mogła skorzystać z tych środków.
Jakie to środki? – Jesteśmy w trakcie dyskusji o podziale tych środków na konkretne
regiony, niemniej jednak można już podać
ogólne kwoty – mówi dyrektor Kaszuba.
– W działaniu pn. Odnowa i rozwój wsi jest
to do 500 tysięcy złotych na daną miejscowość, a nie na gminę. Umożliwia ono inwe-

Informacja USC

R.Z.
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Ksiądz Kanonik
lek. med. Zdzisław Olszewski
Honorowym Obywatelem Piechowic
Rada Miasta przyznała zaszczytny tytuł Honorowego Obywatela Piechowic
ks. Zdzisławowi Olszewskiemu. Niżej prezentujemy sylwetkę kapłana, nadesłaną
przez osobę zgłaszającą tę kandydaturę.

Wdzięczny całym sercem Bogu w 2013 r.
doczekał Jubileuszu 50-lecia święceń kapłańskich. Radością swoją dzielił się z tymi,
którzy byli z nim we wszystkich momentach
posługi duchownej. Jednocześnie miał świadomość, że jest to nie tylko czas radości, ale
i czas zadumy nad tym co minęło.
Jego wybór drogi życiowej w stanie kapłańskim był świadomą i dojrzałą decyzją,
której nigdy nie żałował. Pierwsze spotkanie z Bogiem odbyło się w Grodźcu,
w kościele parafialnym p.w. św. Katarzyny,

w którym został ochrzczony, przyjął I Komunię św. i spełniał się jako ministrant.
Dorastał pod czujną opieką matki, która
pilnowała, aby dzień zaczynał od uczestnictwa we Mszy św. Ziarnko powołania kapłańskiego zasiał w jego sercu ks. Julian Sulima
będący w swoim oddaniu parafii i służbie
Bogu wzorem przykładnego kapłana.
W czasach okupacji, terroru i głodu modlitwa i nabożeństwo były promykiem nadziei
na lepsze jutro. W czasach powojennych
konieczność szybkiego zarobkowania zmuszała do pogłębiania wiedzy i podejmowania pracy w różnych zawodach.
Jako nauczyciel poznał biedę, problemy
środowiska poprzez swoich uczniów, choroby i nieszczęścia ludzkie – jako lekarz poprzez swoich pacjentów. Wtedy też zrozumiał, że bardziej pomocny będzie ludziom
jako lekarz i ksiądz.
Decyzję o wstąpieniu do seminarium rodzeństwo skrytykowało, natomiast Matka
powiedziała: „Synu, zastanów się co robisz, abyś w przyszłości nie porzucił stanu
duchownego.”

Aresztowanie w czasie studiów duchownych i przetrzymywanie w więzieniu
utwierdziło Go w przekonaniu, że dokonał
słusznego wyboru, gdyż także będzie mógł
walczyć z pogłębiającym się komunizmem
bardziej otwarcie i na większym forum niż
przeciętny obywatel.
Posługa kapłańska ks. Zdzisława Olszewskiego była pełniona w kilku parafiach,
a mianowicie w Lądku Zdroju, Świeradowie
Zdroju, Bolkowie, Barkowie i Piechowicach.
Był ojcem duchownym dekanatu Milicz,
później Prusice, następnie biskup Henryk
Gulbinowicz mianował Go kanonikiem.
Jubileusz 25-lecia pracy kapłańskiej obchodził w Barkowie. Probostwo w Piechowicach objął po śmierci ks. Henryka Halady.
Mianowany został wicedziekanem dekanatu
Jelenia Góra – Zachód.
Od dziesiątków lat jest
integralną częścią naszej
społeczności. Jako proboszcz uzdrawiał ciało
i duszę będąc przewodnikiem dla błądzących po
wertepach życia.
W czasie swojej posługi
kapłańskiej w Piechowicach dwukrotnie wymalował plebanię i wyremontował dach. W kościele
zlikwidował
oświetlenie
rtęciowe, zainstalował centralne ogrzewanie i nowe
nagłośnienie, odrestaurował organy, ołtarz soborowy i ambonkę, wstawił okna witrażowe,
zainstalował elektryczne uruchomienie
dzwonów i dwukrotnie wymalował wnętrze
świątyni. Wokół kościoła posadził drzewa
iglaste i poszerzył chodnik. W kościele filialnym Bożego Ciała w Piastowie zrobił
generalny remont dachu i wieży. Wymienił
wszystkie elementy drewniane stosując
odpowiednie impregnaty zabezpieczające
przed pożarem i robakami. Odnowił również złocenie ołtarza.
Na terenie parafialnym w Piechowicach
ks. Zdzisław Olszewski wybudował dom
mieszkalny, w którym chwaląc Boga mieszka jako emeryt i otwiera drzwi każdemu, kto
potrzebuje wsparcia i Jemu tego wsparcia
udziela. Podczas obchodów Jubileuszu
rzekł: „Patrząc z perspektywy czasu na samego siebie widzę, co przeżyłem, co przecierpiałem i czym się radowałem. Myślę, że
może jesteśmy na tym świecie po to, żeby
na końcu powtórzyć najpiękniejsze słowa,
jakie Pan Bóg wypowiedział w dniu naszego stworzenia: „DOBRE BYŁO”.
Zofia Opacka
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Miejski Portal Mapowy

Burmistrz Miasta Piechowice informuje wszystkich mieszkańców, jak również
przedsiębiorstwa oraz spółki świadczące
na terenie naszego miasta usługi pocztowe, usługi bankowe oraz dostarczanie
różnego rodzaju przesyłek dla klientów, że
dla ułatwienia ich pracy funkcjonuje baza
adresowa w odsłonie publicznej w postaci
portalu mapowego i jest dostępna pod adresem: http://piechowice.e-mapa.net/
Aby bardziej ułatwić wszystkim zainteresowanym osobom dotarcie do portalu
mapowego, na stronie internetowej Urzędu Miasta www.piechowice.pl umieszczono po prawej stronie bezpośredni link do
portalu o nazwie Miejski Portal Mapowy.

Przypominamy
o tablicach
Burmistrz Miasta Piechowice

przypomina wszystkim właścicielom nieruchomości zabudowanych, aby zgodnie z
art. 47 b pkt. 1 ustawy Prawo geodezyjne
i kartograficzne umieścili w widocznym
miejscu, na ścianie frontowej budynku
zwróconego do ulicy tabliczki z numerem
porządkowym.
Na tabliczce, o której mowa oprócz numeru porządkowego zamieszczona powinna być również nazwa ulicy, do której
przeszeregowany jest budynek, co jest
zgodne z art. 47b pkt. 2 wyżej wymienionej ustawy.
W przypadku gdy budynek położony
jest w głębi ogrodzonej nieruchomości,
tabliczkę z numerem i nazwą ulicy umieścić należy również na ogrodzeniu nieruchomości.
Zgodnie z art. 64 §1 i 2 kodeksu wykroczeń tablica z nazwą ulicy oraz numerem
budynku winna być oświetlona i utrzymana w należytym stanie.
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Wiosenne porządki
Pełną
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parą ruszyła akcja sprzątania miasta po zimie. Pracownicy ZUK-u oraz
przydzielone przez MOPS osoby do prac społecznie użytecznych porządkują tereny
zielone i parki. - Skwery przy przedszkolu, naprzeciwko huty Julia i przy ul. Żymierskiego są już uprzątnięte. Wyciągnęliśmy stare
zniszczone krawężniki, co ułatwi nam koszenie
i poprawi estetykę tych miejsc – mówi prezes
ZUK-u Waldemar Wojtaś.
Równolegle trwa zamiatanie ulic po zimie.
- W pierwszej kolejności skupiliśmy się na głównym ciągu komunikacyjnym, czyli ulicach Tysiąclecia, Szkolnej, Świerczewskiego. Kolejno
będziemy sprzątać centrum, m.in. ulicę 22-go
lipca, Kolejową. Wraz z tymi pracami porządkujemy pobocza. Przygotowujemy grunt pod koszenie
mechaniczne. W ubiegłym roku zakupiliśmy kosiarkę, która jest mocowana do ciągnika, pozwoli
to na znaczne przyśpieszenie koszenia.
Usunięto też dzikie wysypiska przy ul. Orzeszkowej, gdzie zalegała ziemia i gruz.
R.Z.

Utrzymanie czystości
1. Apel o wiosenne porządkowanie posesji na terenie Gminy Piechowice.
Urząd Miasta w Piechowicach zwraca się
do Mieszkańców będących właścicielami,
posiadaczami, zarządcami oraz dzierżawcami
gruntów z prośbą o uprzątnięcie zalegających
odpadów z nieruchomości. Przypominamy,
że nie ma limitu wystawianych odpadów,
a jedynym warunkiem ich odebrania jest ich
spakowanie do pojemników lub worków.
Zaniedbane grunty wpływają negatywnie
na estetyczny wygląd miasta, a także stają
się sprzyjającym siedliskiem dla bytowania
i intensywnego rozmnażania szkodników,
gryzoni, ślimaków itp. Stwarzają również
niebezpieczeństwo pożarowe, a także duże
utrudnienia w użytkowaniu i pielęgnacji zagospodarowanych obszarów sąsiednich.
2. Gniazda do selektywnej zbiórki odpadów.
Przypominamy, że odpady o większych
gabarytach (kartony, worki z zapakowanymi
np. plastikami) można bezpłatnie przekazać
do PSZOK działający przy ZUK w Piechowicach przy ul.Bocznej 15 we wtorki i czwartki
w godz. 12.00-18.00, w soboty w godz. 9.0013.00 lub należy je zgnieść przed wrzuceniem
do pojemnika, a dostarczone w workach odpady należy wypakować do „gniazda”, a nie
umieszczać z workiem obok pojemników.
3. Gabaryty i odpady budowlane.
Informujemy, że bezwzględnie nie wolno
ich umieszczać w/przy pojemnikach zodpadami komunalnymi. W tym celu powstał
punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowany na terenie ZUK
ul. Boczna 15 czynny we wtorki i czwartki w
godz. 12-18 oraz soboty w godz. 9-13, gdzie
każdy mieszkaniec może przekazać do 100
kg odpadów budowlanych na mieszkańca na
rok oraz wszelkie sprzęty domowe.
4. Spalanie odpadów w piecach.
Przypominamy, że spalanie odpadów komunalnych w piecach domowych nie dość,
że niszczy środowisko to również nasze
zdrowie, odpady zamiast trafić na składowisko, trafiają do naszych płuc, niebezpieczne
i trujące związki wchodzące w skład odpadów przybierają inną postać. Warto pamiętać,
że nasze domowe piece nie są przystosowane
do spalania odpadów - panuje w nich za niska
temperatura, nie posiadają też filtrów powietrza. W piecach domowych bezwzględnie nie
możemy spalać odpadów z gumy, przedmiotów plastikowych i z tworzyw sztucznych,
elementów pokrytych lakierem, sztucznej
skóry, opakowań i pozostałości po rozpuszczalnikach, farbach, środkach ochrony roślin,
lakierach itp., papieru bielonego związkami
chloru z nadrukiem farb kolorowych.
Beata Janulis
Inspektor ds. ochrony środowiska
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Zmiany w dowodach osobistych
W dniu 1 marca 2015 r. w związku z
wejściem nowych przepisów z zakresu
wydawania dowodów osobistych następuje zmiana wniosku o wydanie dowodu
osobistego.
Nowe dowody osobiste mają zyskać
nowy wizerunek. Format i wymiary dowodu osobistego pozostaną bez zmian.
Natomiast fotografia będzie taka sama jak
ta, która obowiązuje w paszportach. Dodatkowo rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych w sprawie wzoru dowodu
osobistego oraz sposobie i trybie postępowania w sprawach wydawania dowodu
osobistego mówi o fotografii wykonanej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem
złożenia wniosku.
Dowód osobisty będzie ważny przez
10 lat, z wyjątkiem dowodu osobistego
wydawanego dzieciom poniżej 5 roku
życia, który będzie ważny przez okres 5
lat. Stare dowody osobiste nie tracą swojej ważność do upływu terminu wykazanego w dokumencie.
Nowy dokument nie będzie zawierał
informacji o adresie zameldowania, dlatego też jeżeli ktoś zmieni adres zameldowania, nie będzie musiał, tak jak dotychczas, wymieniać dowodu. Wymiana
będzie jednak konieczna w wypadku
zmiany nazwiska. Nowy dokument będzie zawierał imię (imiona) i nazwisko,
nazwisko rodowe, imiona rodziców, datę
i miejsce urodzenia, płeć, wizerunek twa-

rzy, numer PESEL,
obywatelstwo oraz
dane dotyczące dowodu osobistego serię i numer, datę wydania, datę ważności,
oznaczenie organu wydającego dowód
osobisty.
Dowód osobisty ma służyć tylko do
potwierdzenia tożsamości oraz obywatelstwa polskiego.
Nowością będzie możliwość złożenia
wniosku o wydanie dowodu osobistego w
dowolnej gminie w kraju lub drogą elektroniczną. Wniosek składany w gminie
będziemy musieli podpisać własnoręcznie, ale formularz będzie mógł wypełnić
za nas pracownik gminy w oparciu o nasze dane w rejestrze PESEL oraz informacje, które mu podamy. Elektroniczny
wniosek o wydanie dowodu osobistego
będziemy musieli uwierzytelnić podpisem elektronicznym weryfikowanym za
pomocą kwalifikowanego certyfikatu lub
profilem zaufanym ePUAP.
Wydanie nowego dowodu osobistego
jest bezpłatne. Na nowy dowód maksymalnie trzeba będzie poczekać 30 dni.
Jednak ten okres może być krótszy. Obecnie czas realizacji trwa od 2 do 3 tygodni
i nie powinien być dłuższy po wejściu w
życie nowych przepisów.
H. Pogorzelska
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Uchwały Rady
Na V sesji Rady Miasta Piechowice, która odbyła się w dniach 26 – 27 lutego 2015 roku
podjęto poniższe uchwały:
1. Uchwała Nr 22/V/2015 w sprawie przyjęcia
programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt
na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.
2. Uchwała Nr 23/V/2015 w sprawie zmiany
uchwały nr 154/XXXII/2012 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 grudnia 2012 roku, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki za pojemnik.
3. Uchwała Nr 24/V/2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do samorządowych
przedszkoli na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do
potwierdzenia tych kryteriów.
4. Uchwała Nr 25/V/2015 w sprawie uchylenia
uchwały NR 224/XLIV/2013 z dnia 28 listopada
2013 r. w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej
Piechowice do Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie” działającego jako Lokalna Grupa Działania.
5. Uchwała Nr 26/V/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Piechowice do Stowarzyszenia „Partnerstwo Ducha Gór” działającego, jako Lokalna Grupa Działania.
6. Uchwała Nr 27/V/2015 w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice.
7. Uchwała Nr 28/V/2015 w sprawie odwołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
8. Uchwała Nr 29/V/2015 w sprawie powołania Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
9. Uchwała Nr 30/V/2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015.
10. Uchwała Nr 31/V/2015 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2020.
11. Uchwała Nr 32/V/2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Piechowicach.

Przeciw przemocy w rodzinie w Piechowicach
W dniu 18 lutego 2015 r. nauczyciele
i wychowawcy piechowickich placówek
oświatowych wzięli udział w szkoleniu pod
nazwą „Powstrzymać przemoc”. Szkolenie
zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej i Zespół Interdyscyplinarny,
zapraszając do jego przeprowadzenia specjalistów z Ośrodka Profilaktyki i Terapii
Uzależnień w Płocku – panią Grażynę Rutkowską i pana Lecha Gwiaździńskiego.
Celem szkolenia było dostarczenie wiedzy na temat specyfiki zjawiska przemocy
domowej, uświadomienie uczestnikom ich
własnych przekonań odnośnie przemocy
w rodzinie oraz rozwój umiejętności niezbędnych w pracy z osobami uwikłanymi
w przemoc.
Prowadzący spotkanie zaczęli od bardzo
ważnego stwierdzenia, że w zależności od
tego jakie jest każdego z nas osobiste zdanie na temat przemocy, zależy nasze reagowanie na przemoc.

W treści przekazanej zebranym na temat
przemocy podkreślone zostały kwestie jej
intencjonalności oraz tego, że nie pojawia
się znienacka i nie znika bezpowrotnie nie
czyniąc strat. Przemoc w rodzinie ma tendencję do powtarzania się. Ofiara przemocy często bierze całą winę na siebie. Bywa
również i tak, że ofiara przemocy wchodzi
w syndrom bycia ofiarą i wtedy bardzo
trudno pomóc takiej osobie.
Przemoc nie jest zjawiskiem niezależnym od udziału człowieka. Człowiek jest
zdolny do radzenia sobie z siłami, które
czynią go sprawcą, odpowiedzialność za
przemoc jest zawsze po stronie sprawcy.
Zarówno ofiara jak i sprawca przemocy
potrzebują pomocy w poradzeniu sobie z
sytuacją, w której się znaleźli.
Dużo miejsca w omawianiu problemu
przemocy domowej poświęcone zostało dzieciom uwikłanym w ten problem.
Prowadzący szkolenie zaznaczyli, jak waż-

na jest rola nauczyciela i wychowawcy w
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Właśnie nauczyciel w bezpośredniej pracy z dzieckiem może dostrzec nieprawidłowości w jego zachowaniu, które mogą
mieć swoje źródło w przemocy domowej
i reagując na problem może pomóc dziecku.
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
to zadanie interdyscyplinarne, do którego zobowiązani są nie tylko nauczyciele.
O lokalnym systemie wsparcia osoby poszkodowanej była mowa na zakończenie
szkolenia.
Wszystkim, którzy poświęcili swój cenny
czas i skorzystali z zaproszenia na szkolenie
bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że tym
samym wzmocni się nasz lokalny system
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Jolanta Gmyrek
przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego w Piechowicach
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Otwarte mistrzostwa Piechowic
w sportach umysłowych
20-21 lutego 2015r.
Kontynuując współpracę podjętą w 2012
roku w ramach partnerstwa lokalnego,
Gmina Miejska Piechowice, Stowarzyszenie Piechowice, Przedszkola Samorządowe nr 1 i 2, Publiczne Gimnazjum im
Jana Pawła II w Piechowicach i Pracownia
Artystycznego Grawerowania Szkła Pani
Małgorzaty Sztabińskiej – po raz trzeci
zorganizował Otwarte Mistrzostwa Piechowic w Sportach Umysłowych.
W piątkowe popołudnie zostały rozegrane Otwarte Mistrzostwa Piechowic w Szachach, w których zmierzyć się mogli wszyscy „od maluszka do staruszka”. Wzięło
w nim udział 24 zawodników i zawodniczek. Oto najlepsi:
1. Jakub Bartłomowicz (lat 11) – Klub
Szachowy Jelonka,
2. Tomasz Bartłomowicz (lat 40) – ojciec
Jakuba z Cieplic
3. Tymoteusz Wąsiewski (lat 10) – KLS
Piechowice, nagroda – I miejsce w kategorii chłopcy starsi
4. Wojtek Potapczyk (lat 7) – KLS Piechowice, nagroda – I miejsce w kategorii
chłopcy młodsi
5. Karolina Wodyk (lat 11) – KLS Piechowice, nagroda – I miejsce w kategorii
dziewczęta starsze
6. Ania Skibińska (lat 8) – KLS Piechowice, nagroda - I miejsce w kategorii dziewczęta młodsze
7. Konrad Krasowski (lat 7) – KLS
Piechowice, nagroda – I miejsce w
kategorii przedszkolaków.
W ramach mistrzostw przeprowadzono również piąty turniej z
cyklu Mistrzostw Dolnego Śląska
Młodzieży Szkolnej w Brydżu
Sportowym oraz Otwarte Mistrzostwa Piechowic w Brydżu.
Najlepsze z 14 par Mistrzostw
Dolnego Śląska Młodzieży Szkolnej w BS (wynik pary-miejsce w
kat. - klub)
1. Wojciech Wiącek, Mikołaj Ziętek – 74,90%, I m-kat. open, BKB
Bolesławiec,
2. Joanna Kokot, Patrycja Romanowicz – 62,65 %, BKS Miles
z Milicza,
3. Adam Szuszkiewicz, Paul Kokot - 62,52%, I m-kat. gim., KLS
Piechowice - BKS Miles z Milicza,
4. Patryk Nowicki, Tymek Wąsiewski – 52,73%, I m-kat. szkoła
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podstawowa, KLS Piechowice.
Najlepsze z 8 par Otwartych Mistrzostw
Piechowic w Brydżu Sportowym z główną
nagrodą dla pary mikstowej:
1. Elżbieta Niewiadomska, Szymon Niewiadomski - 25 pkt., AZS Polit. Wrocław,
2. Robert Księżopolski, Marcin Pastudzki
- 20 pkt., AZS Polit. Wrocław,
3. Mirosława Stachura, Waldemar Dębiczak - 11 pkt., Miłkowice-KLS Piechowice
W Mistrzostwach udział wzięło łącznie
88 uczestników małych i dużych (od maluszków 7-letnich do dorosłych 42-latków)
integrujących się we współzawodnictwie,
które jest możliwe właśnie w sportach
umysłowych.
Dziękujemy naszemu Gimnazjum i jego
pracownikom za dużą pomoc i miłą atmosferę, w której mogły się odbywać
zawody, Gminie Miejskiej Piechowice
za wsparcie finansowe, Pani Małgorzacie
Sztabińskiej za oryginalne – grawerowane nagrody, Pani Karine (mamie Wojtusia) za pomoc przy dyplomach i sponsoring w bufecie oraz radnym Rady Miasta
Piechowice Pani Dorocie Zimnej i Panu
Marcinowi Ramskiemu za życzliwe zainteresowanie i pomoc we wręczeniu nagród.
Organizatorzy: Lech i Katarzyna Rębisz
KLS Piechowice

Podpowiadamy, komu
przekazać 1 procent
Rozliczając PIT
za 2014 rok mogą
Państwo wesprzeć
lokalne organizacje
pożytku
publicznego. Wypełniając druki należy wpisać
w rubryce wniosek o przekazanie 1%
podatku należnego na rzecz organizacji
pożytku publicznego OPP numer KRS
wybranej organizacji, w rubryce informacje uzupełniające cel, nazwę organizacji,
której przekazujemy 1%.
Poniżej lista organizacji pożytku publicznego z terenu naszej Gminy, które
pozyskują w ten sposób środki na wsparcie swoich działań:
1. Rubryka cel: UKS Krokus Piechowice 2035
Numer KRS 0000 270 261
2. Rubryka cel: PKS Lechia Piechowice 2735
Numer KRS 0000 270 261
3. Rubryka cel: ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski (8 Piechowicka Drużyna Harcerska Burza,
8 Piechowicka Gromada Zuchowa
„WESOŁA KOMPANIA”)
Numer KRS 0000 264 246
4. Rubryka cel: Ochotnicza Straż Pożarna, 58-573 Piechowice, ul. Szkolna
4. Numer KRS 0000 116 212
5. Rubryka cel: Liga Ochrony Przyrody (ul. Świerczewskiego 21, 58-573
Piechowice)
Numer KRS 0000 113 431
6. Rubryka cel: Stowarzyszenie Klub
Lechia 497
Numer KRS 0000 270 261
7. Pomoc dla Benity (pisaliśmy o niej
w poprzednim numerze). Rubryka cel:
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych „na rehabilitację Benity
Czerlickiej”
Numer KRS 0000 100 516
8. Pomoc dla Maksa. Rubryka Cel: Pomoc dla Maksymiliana Piwowarskiego.
Numer KRS 0000 086 210
Zapraszamy do przekazania swojego
1% naszym organizacjom.
Elżbieta Tokarek

Użytkownicy
wieczyści gruntów
Przypominamy Wszystkim użytkownikom wieczystym gruntu, że dnia 31
marca 2015 r. mija termin wnoszenia
opłat rocznych z tytułu użytkowania
wieczystego.
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Piechowicka Izba Tradycji i nie tylko!
10 października 2012 r. otwarta została
Izba Tradycji Szkolnego Ruchu Krajoznawczo - Turystycznego i Ekologicznego Regionu Jeleniogórskiego. Zlokalizowano ją
dzięki życzliwości Starostwa Powiatowego
w Jeleniej Górze, a szczególnie ówczesnego Starosty Jacka Włodygi oraz dyrekcji
Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych
w Piechowicach w jednej z sal dydaktycznych Warsztatów Szkolnych tejże szkoły.
Przeniesiono tu zbiory istniejącej od 1996
r. podobnej placówki mieszczącej się w
Szkolnym Schronisku Młodzieżowym
,,Wojtek” w Szklarskiej Porębie Dolnej,
uzupełnionej materiałami ze Szkolnego
Schroniska Młodzieżowego ,,Złoty Widok” w Michałowicach, a także zbiorami
prywatnymi kilku działaczy PTSM i LOP.
Te dwie organizacje są gospodarzami Izby
a ich siedziby są bezpośrednio związane
z Izbą Tradycji.
Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych Oddział ,,Ziemi Jeleniogórskiej” działa już w Jeleniogóskim od 1975 r.
i w tym roku szykujemy się do uroczystych
obchodów 40-lecia działalności. Niegdyś
obejmował swoim zasięgiem działania całe

województwo jeleniogórskie. Po reformie
podziału administracyjnego oddział zainicjował powstanie mniejszych, lokalnych
oddziałów i takie powstały w Zgorzelcu,
Lubaniu, Kamiennej Górze i Bolesławcu.
Obecnie Oddział Jeleniogórski obejmuje
swą działalnością miasto Jelenia Góra i powiat jeleniogórski, powiat lwówecki oraz
gminy: Bogatynia, Wojcieszów, Świerzawa
i Bolków. Oddziały podzielone na mniejsze
bardzo dobrze ze sobą współpracują.
Wspólnie z PTSM dzieli siedzibę Zarząd
Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej
Górze - jeden z 32 okręgów działających
w Polsce. Zasięgiem swojego działania

obejmuje całe byłe województwo jeleniogórskie, chociaż do niektórych naszych
konkursów zgłaszają się szkoły z byłych
województw wałbrzyskiego czy legnickiego gdzie nie ma struktur okręgowych Ligi.
Obie organizacje, których działalność
jest prawie w 100% oparta na działalności
społecznej, posiadają aktyw od wielu lat
ściśle ze sobą współpracujący, co stanowi
ewenement w skali kraju. Łączy je wspólne
pole działania, którym jest głównie działalność w środowisku szkolnym, ale też wiele
wspólnych celów merytorycznych, organizacyjnych i kadrowych.

Co prezentują zbiory piechowickiej Izby Tradycji?

Jakby skrótową formą ich wizualizacji
są liczne plansze tematyczne, pokazujące
konkretne formy działalności niekiedy na
przestrzeni 40 lat, a nawet więcej. Za każdą z tych plansz kryje się bogata historia
działalności wielu często bardzo zaangażowanych działaczy LOP i PTSM a niekiedy tylko epizodyczne fragmenty działania
osób przypadkowo się udzielających.
Jaką tematykę prezentują cytowane plan-

sze, chociaż ich uszczegółowienie, chciałbym przekazać czytelnikom w kolejnych
numerach Informatora Piechowickiego.
Powinno to być o tyle ciekawe, że role
i to często główne w tych wydarzeniach
odgrywali i nadal odgrywają mieszkańcy
Piechowic.
Izba prezentuje plansze zatytułowane
,,Edukacja ekologiczna”, podzielona na
pięć oddzielnych rozdziałów m.in. trzy
konkursy ekologiczne, Olimpiady Wiedzy
Ekologicznej, wakacyjne obozy wędrowne
młodych przyrodników, ,,Wycieczki Szkoleniowe” (wielodniowe), ,,Przeglądy Piosenki Turystycznej i Ekologicznej”, ,,Je-

leniogórskie Rajdu Młodzieży Szkolnej”
(tzw. ,,Kuratorki”), ,,Ogólnopolskie Kursy
Nauczycieli Przodowników Turystyki Górskiej”, ,,Nasze Wydawnictwa”, ,,Szkolne
Schroniska Młodzieżowe”, ,,Rajdy regionalne” (w tym ,,Piechotka”), ,,Ogólnopolskie Młodzieżowe Turnieje Turystyczno
- Krajoznawcze”. Jest też ekspozycja zatytułowana ,,Byli z nami a już odeszli”. Czcimy w ten sposób naszą wieloletnią historię.
Każda z ekspozycji jest w ogromnej części
bogato udokumentowana opracowaniami
o charakterze kronikarsko-historycznym.
W wielu z nich tkwią głębokie przeżycia
często refleksje osób przeżywających różne
epizody bardzo przecież bogatej i zróżnicowanej działalności. Wspomnienia wielu
uczestników różnych działań mogą stać się
interesującym uzupełnieniem fotografii.
Izba tradycji działa wspólnie z Poradnią
Krajoznawczo-Turystyczną i Ekologiczną
i jest czynna w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek w godzinach od 8.30 do
14.00 (z wyjątkiem ferii i wakacji). Służymy poradą, organizujemy wycieczki jedno
i wielodniowe, konkursy ekologiczne dla
młodzieży szkolnej. Byliśmy wielokrotnie
organizatorami szkoleń krajoznawczo-turystycznych dla nauczycieli na uprawnienia kierownik wycieczek szkolnych, obozów wędrownych, w tym jedynej formy
w Polsce – na tytuł ,,nauczyciel – krajoznawca” oraz organizowaliśmy przez 25
lat szkolenia ogólnopolskie nauczycieli
– przodowników turystyki górskiej. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą
turystyczną i każdego możemy przyjąć,
w zależności od potrzeby.
Tym skromnym przeglądem kończymy
prezentację Izby Tradycji mając nadzieję,
że wybrane fragmenty jej historii zainteresują czytelników, gdy je przedstawimy
w kolejnych numerach Informatora.
Zdzisław Gasz
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Człowieczy los
Tak zatytułowała swój
koncert Sylwia Pogwizd,
utalentowana wokalistka,
która 6 marca br. uświetniła piechowicki „Dzień
kobiet”. Jej los oraz niepowtarzalny głos, nieprzypadkowo porównywany do
głosu Anny German zadziwiają, wzruszają oraz „łapią” za serce. Ta niezwykła
niewidoma piosenkarka w
reportażu „Wyśpiewać siebie”, emitowanym przez
TVP 2, poruszyła serca milionów Polaków. W piątkowy wieczór zdobyła
także serca naszych pań, które tego
dnia licznie przybyły do Piechowickiego Ośrodka Kultury. Oprócz mocnych wrażeń, które tego popołudnia
ofiarowała kobietom Sylwia Pogwizd
nie zabrakło również innych przyjemności. Na wszystkie Panie czekało
kilka miłych niespodzianek przygotowanych z myślą o nich. Już na wstępie
każdego gościa witał słodki poczęstunek przy kawie lub herbacie, ufundowany przez Koło nr 9 PZERiI. Dalej
były życzenia i serdeczności przekazane osobiście przez p. Rafała Mazura
i p. Pawła Zackiewicza, a po koncercie
zabawa „szczęśliwy numerek” oraz podarunki zakupione przez fundatorów.
Całość zakończył bis zamykający koncert, owacja na stojąco dla Sylwii Pogwizd i piękne tulipany zakupione dla
każdej z pań przez p. Witolda Rudolfa
Burmistrza Miasta Piechowice. Jesteśmy przekonani, że podczas tegorocz-

nego wspólnego
świętowania
ofiarowaliśmy
kobietom piękne
chwile i niezapomniane wrażenia. Mamy także nadzieję, że wkrótce będziemy mogli zaprezentować talent i umiejętności Sylwii
Pogwizd przed szerszą publicznością.
Dyrektor i pracownicy Piechowickiego Ośrodka Kultury serdecznie
dziękują za pomoc i wsparcie w organizacji Dnia Kobiet:
Zarządowi i członkom Koła nr 9
PZERiI, p. Reginie Wojczal, p. Krystynie Filuś, p. Wandzie Tomanik
– Bailey, męskiej części Rady Miasta Piechowice oraz p. Pawłowi Zackiewiczowi Przewodniczącemu RM
Piechowice, p. Rafałowi Mazurowi
Radnemu RP Jeleniogórskiego oraz
p. Witoldowi Rudolfowi Burmistrzowi Miasta Piechowice.

Galeria „CZTERY PORY ROKU”
Piechowickiego Ośrodka Kultury
serdecznie zaprasza na
wernisaż zbiorowej wystawy
pn. „Czuły powiew wiosny”
grupy artystycznej Π-art,
działającej przy Piechowickim
Ośrodku Kultury.

POK

Impresje
W tej skąpanej górskiej ciszy
Pejzaż urokliwy pięknieje w różnorodnych barwach
Na srebrzystym śniegu lśniące odbicie zostawia
Melodyjne dźwięki na porębich szlakach wiruje
Złociste, mieniące kamyczki
Wodospady uśpione w kryształowym blasku
I te zielone wodorosty otulone śnieżną pierzynką...
Ku promieniom zachodów
Wiatrem kołyszące drzewa
Nad źródełkiem w leśnej ciszy
Jak lustro mieniące srebrzyście
I to wszystko swym urokiem
Tak bardzo zdumiewa...
Danuta Strzelecka - Beczek

Piechowicki Ośrodek Kultury
serdecznie zaprasza do udziału
w konkursie plastycznym dla dzieci

pn. „2015 Rokiem św. Jana Pawła II”
Prace konkursowe należy dostarczyć
do Piechowickiego Ośrodka Kultury ul. Żymierskiego 53;
58-573 Piechowice (punkt IT)
w godz. 9:00- 18:00 do dnia 15.05.2015 r.
Ogłoszenie wyników konkursu połączone z uroczystym otwarciem wystawy prac
konkursowych odbędzie się 29.05.2015 r. o godz. 11.00 w sali widowiskowej POK.
Wystawa czynna będzie w terminie od 29 maja do 29 czerwca 2015 r.
od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-17.00.

Wystawa czynna w terminie od 17 kwietnia
do 22 maja 2015 r. od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00-17.00.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie konkursu
na stronie www.pokpiechowice.naszgok.pl
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Z ogromnym żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

mgr inż. Zdzisława Bieńkowskiego
(01.01.1929 – 03.02.2015)
• Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Dolnośląskich Zakładów Wytwórczych Maszyn Elektrycznych w
latach 1975-1982
• Nauczyciela przedmiotów zawodowych w latach 1975-1995 w Zespole
Szkół Zawodowych EMA-DOLMEL,
ZSZ KZME „Karelma”, Zespole Szkół
Elektryczno-Mechanicznych (obecnie
Zespół Szkół Technicznych i Licealnych)
• Odznaczonego Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski (1985 r.)
Za „Wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej” mgr inż.
Z. Bieńkowski został nagrodzony:
• Nagrodą Specjalną Ministra Oświaty
i Wychowania (1987 r.)
• Nagrodą Ministra Edukacji Narodowej (1989 r.)
Cześć Jego Pamięci
Koleżanki i Koledzy

Ślubowanie
klas policyjnych

Dnia 25.02.2015 r. w Zespole Szkół
Technicznych i Licealnych w Piechowicach odbyło się uroczyste ślubowanie klas
mundurowych. Do ślubowania przystąpiły
klasa Liceum Ogólnokształcącego - profil
policyjny, klasa Liceum Ogólnokształcącego – profil ratownictwa medycznego
oraz klasa Technikum - profil wojskowy.
Rotę ślubowania od uczniów przyjęli: Komendant Miejski Policji z Jeleniej Góry
insp. Zbigniew Markowski, przedstawiciel
Sztabu 23 Śląskiego Pułku Artylerii w Bo-

KALENDARIUM
Rodzinny Jarmark
z Ekomuzeum
Izerska Wieś

Huta Julia

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.
3 ustawy z dnia 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.
594 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2014r. poz. 518
z późn. zm.) informuje, że w siedzibie
Urzędu Miasta Piechowice został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerem:
RG. 6845.3.2015, RG. 6845.4.2015

Dyrektor ZSLiT Dorota Sobczyńska

KWIECIEŃ - MAJ 2015
11.04

11.04

Burmistrz
Miasta Piechowice

lesławcu mjr Stefan Bednarczyk, a także
przedstawiciele Stowarzyszenia Byłych
Żołnierzy 62 KS Komando w Bolesławcu.
W ślubowaniu uczestniczyli również: Kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego
Wydziału Przyrodniczo - Technicznego
Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
w Jeleniej Górze, pani Anna Konieczyńska
Starosta Jeleniogórski, Wicestarosta pan
Paweł Kwiatkowski oraz wielu innych znakomitych gości, rodziców i grono pedagogiczne. Uczniów przygotowywali kom. Zbigniew Klimek z-ca komendanta wydziału
prewencji KMP w Jeleniej Górze oraz mjr
rezerwy Zbigniew Łukaszuk - jednocześnie
nauczyciele uczący w naszej szkole.

maj

3.05

IX Międzyklubowy
Turniej Piłki Nożnej
Klub Abstynenta EDEN

POK

Chór Parafialny „Harfa”

Hala Sportowa
8.05

Dni Książki
święto słowa pisanego

Akademia 3 Majowa

16.05

Ocalić od zapomnienia
– uroczyste obchody 70
rocznicy zakończenia II
wojny światowej

III Powiatowy Turniej
Tenisa Stołowego

PZERiI koło nr 9

POK

23.05

24.05

Polska Biega

Gimnazjum
im. Jana Pawła II

28.05

XXII Międzynarodowy
Wyścig Kolarski Bałtyk
Karkonosze Tour

Piechowice/Michałowice

Światowy Dzień
Inwalidy

PZERiI koło nr 9
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Raport z realizacji projektu UNICEF „Wszystkie Kolory Świata”

Quo vadis, Człowieku?
Szkoła Podstawowa nr 1 w tym roku
szkolnym przystąpiła do Klubu Szkół UNICEF. Bez zbędnej zwłoki przystąpiliśmy do
projektu edukacyjnego „Wszystkie Kolory
Świata” na rzecz dzieci w Sudanie Południowym. Jest to globalny projekt UNICEF, w
którym zadaniem uczniów jest przygotowanie (uszycie) charytatywnych laleczek. Nie
są one zwykłymi szmacianymi laleczkami
– są symbolem pomocy, jakiej nasi uczniowie chcą udzielić dzieciom z najmłodszego
państwa świata – Sudanu Południowego.
Z zaangażowaniem godnym podziwu
i uznania, najmłodsi mieszkańcy Piechowic przygotowywali laleczki, które następnie przekazali do sprzedaży podczas finału
akcji. Wśród przygotowanych laleczek nie
zabrakło przedstawicieli chyba żadnej strony świata – były laleczki czarnoskóre, była
Chinka, Arab, Rosjanka, Indianka czy nawet
Eskimoska. Pomysłowość wykonawców
nie miała granic przy wymyślaniu ozdób,
różnorodność kreacji i fryzur. Kiedy w ruch
szły nożyczki, igły, nitki - powstawały małe
arcydzieła!
Bardzo nas cieszy, że w projekt zaangażowały się również (w tym roku gościnnie)
przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego nr 1 - grupy średniaków i starszaków.
Laleczki na akcję przygotowywały one
wspólnie z babciami i dziadkami podczas
„Warsztatów międzypokoleniowych” zorganizowanych 16.01.2015 r. z okazji Dnia
Babci i Dziadka.
W ostatni lutowy czwartek (26.02.2015r.)
spotkaliśmy się w gmachu Szkoły Podsta-

wowej nr 1 w Piechowicach na finale
projektu „Wszystkie
Kolory
Świata”.
Uczniowie, którzy
go przygotowywali,
włożyli w to mnóstwo serca i energii.
Wśród afrykańskich
dekoracji, w obecności zaproszonych
gości, m.in. Burmistrza Miasta – p. Witolda Rudolfa oraz jego
zastępcy – p. Doroty Piróg, Dyrektor i Wicedyrektor naszej szkoły, a także członków
naszej społeczności lokalnej – rodziców,
dziadków i dzieci, obejrzeliśmy wspólnie
animację dotyczącą sytuacji dzieci w Sudanie Południowym. Nasi uczniowie z poruszeniem i głęboką refleksją porównali dzieciństwo, jakim się cieszą z dzieciństwem,
jakie dotyka tamte maluchy. Ujęli serca
wszystkich zgromadzonych wzruszającą
recytacją poezji o tematyce afrykańskiej,
pozostawiając w zadumie pytanie: „Quo vadis, Człowieku?”.
Wszyscy zebrani mieli możliwość objąć
opieką wybraną przez siebie laleczkę za
min. 10 zł. Ze sprzedaży 63 uszytych laleczek udało nam się zebrać 864,29 zł. Tym
samym 86 maluchów z Sudanu Południowego otrzyma szczepionki i będzie miało
szansę przeżyć więcej niż tylko 5 lat. Jedna z laleczek została wybrana do konkursu
internetowego na najbardziej oryginalną
laleczkę, w którym nagrodą jest koncert

Wiadomości z gimnazjum

W marcu, jak co roku, zaprosiliśmy szóstoklasistów do odwiedzenia naszej placówki. Dzień Otwarty Szkoły zorganizowaliśmy 4 marca. Wizytujący gimnazjum mieli
okazję przyjrzeć się szkole, zwiedzić wystawę prac uczniów oraz trofeów sportowych
w holu szkoły. Uczestniczyli w zajęciach
laboratoryjnych z chemii oraz zajęciach
z geografii z wykorzystaniem tablicy inte-

raktywnej. Obejrzeli również
prezentację multimedialną
pt. „Spacer po szkole”. Na
zakończenie wizyty otrzymali
pamiątkowe długopisy promujące gimnazjum.
Na początku marca otrzymaliśmy wyniki konkursu językowego Omnibus, w którym
nasi uczniowie brali udział. W
grupie laureatów znalazło
się 25 uczestników z naszej
szkoły na 3222 uczniów z województwa dolnośląskiego.
16, 17, 18 marca uczniowie
klas trzecich pisali kolejny
próbny egzamin gimnazjalny. Próbne egzaminy w naszym gimnazjum były już przeprowadzane w listopadzie i styczniu. Są
one ważnym sprawdzianem umiejętności
uczniów przed kwietniowym egzaminem,
który zdecyduje o ich dalszej drodze edukacji. Głównym celem próbnych egzaminów
jest uzyskanie informacji o poziomie wiedzy
uczniów oraz oswojenie ich z samą formułą

Majki Jeżowskiej – Ambasadora Dobrej
Woli UNICEF - w zwycięskiej placówce.
Zaciskamy kciuki!
Serdeczne podziękowania składam pani
Agnieszce Treter-Kłyszyńskiej, p. Beacie
Szyłejko oraz p. Basi Zając – za nieocenioną pomoc przy montażu dekoracji i wystawy
laleczek. Pani Basi również za sugestie dot.
recytacji. Dziękuję p. Joli Kusio i p. Ewelinie
Jedziniak za opiekę nad dziećmi przy stoisku, pomoc przy przygotowaniu sali oraz
p. Jarosławowi Zawadziłło za wkład w postaci ciasta. Wyrażam wdzięczność Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 za przychylność w realizacji projektu oraz Dyrektor
Przedszkola Samorządowego nr 1 i Paniom
Wychowawczyniom za dobrą wolę i chęć
zaangażowania się w akcję.
Dziękuję wszystkim, szczególnie dzieciom, których nie sposób tu wymienić,
a bez których realizacja i zakończenie projektu nie byłyby możliwe, za zaangażowanie, wsparcie, wrażliwość i otwarte serce!
Koordynator projektu
Sylwia Pogodzińska - nauczyciel religii

egzaminu. Poza próbnymi egzaminami trzecioklasiści piszą również wewnętrzne testy
z każdego przedmiotu średnio raz w miesiącu – na zakończenie i podsumowanie
rozdziału z podręcznika. Chcemy w ten
sposób nauczyć naszych gimnazjalistów
przyswajania i wykorzystywania zdobytej
wiedzy. Takie działania szkoły zmierzają
do sprawdzenie opanowania wiadomości
i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych i języka obcego. Pozwalają określić
uczniom i nauczycielom dalszy kierunek
przygotowań do głównego egzaminu. Zmierzają również do tego by uczeń podczas
egzaminu osiągnął najlepszy wynik dający
satysfakcję z pracy nauczycielom oraz zadowolenie rodzicom.
17 kwietnia 2015 r., w ramach współpracy z Centrum Edukacyjnym ExploraPark w
Wałbrzychu uczniowie z gimnazjum wezmą
udział w zajęciach żywej lekcji matematyki. Wzbogaci to ich wiedzę i umiejętności z
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.
Opracowała: Maria Tyszkiewicz-Wieja
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www.puchatekpiechowice.szkolnastrona.pl

Luty u Tygrysków
Karnawał to fantastyczny czas nie tylko dla dorosłych, ale i dla dzieci. A może
przede wszystkim dla naszych milusińskich. Dla nich bal karnawałowy to dzień
niezwykły, często wyczekiwany przez wiele
tygodni. Jest atrakcją bardzo lubianą przez
dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć i radości. Tak też było u nas.
Dnia 13.02.2015r. do „Chatki Puchatka”
przyszły te same dzieci, które widujemy
codziennie, lecz już po śniadaniu sale były
pełne księżniczek, Spidermanów, Batmanów, strażaków, kowbojów, indianinów oraz
innych postaci z bajek,
baśni oraz naszych
marzeń.
Wszystkie
dzieci zebrały się w
Sali ogólnej naszego
przedszkola. Piękny
wystrój sali wprowadził wszystkich w radosny nastrój oraz zachęcał wszystkich do
wesołej zabawy. Dzieci tańczyły twista, rock
and rolla, Makarenę,
Kaczuchy i świetnie
się przy tym bawiły.
Na twarzach małych tancerek i tan-

cerzy malował się uśmiech. Było bardzo
radośnie, kolorowo i zabawnie. W trakcie
trwania balu pojawili się również rodzice
naszych milusińskich, którzy w większości
bardzo chętnie tańczyli z przedszkolakami.
Nie zabrakło również konkursów i słodkiego poczęstunku.
Dziękujemy dzieciom i rodzicom za zaangażowanie w przygotowanie pięknych
balowych strojów. Kolejny bal karnawałowy
już za rok.
nauczyciel – wychowawca Katarzyna Diłaj

3/15 MARZEC 2015

zakrĘcona akcJa –
zBieraJ z nami nakrĘtki

Już drugi rok prowadzona jest w naszej placówce „ZAKRĘCONA AKCJA”,
czyli zbiórka plastikowych zakrętek z butelek od wód mineralnych, napojów oraz
chemii gospodarczej. Wszystkie dzieci
wraz z rodzicami przynoszą uzbierane
nakrętki. W tym roku wszystkie zebrane
nakrętki zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację Joli Wojtusiak, która w
wieku 20 lat bardzo poważnie zachorowała na wirusowe zapalenie mózgu.
Pomóc Joli można jeszcze w inny sposób, a mianowicie przekazując 1% podatku (nr KRS 0000186434). W imieniu
własnym i Rodziców Joli serdecznie dziękujemy, za włączenie się w naszą akcję.
nauczyciel – wychowawca Katarzyna Diłaj

lUty w starszakach
Dnia 13.02.2015 r. odbył się w naszym
przedszkolu bal przebierańców poprowadzony przez DJ „ SIWEGO”. Bal
zorganizowany został przez Radę Rodziców. W tym dniu były gry i konkursy z
nagrodami, wspólne tańce i pyszny poczęstunek. Bawiliśmy się wspaniale.
nauczyciel–wychowawca Joanna Gawryś

3/15 MARZEC 2015
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PRZEDSZKOLE nr 2

www.przedszkolepiechowice.pl

Spotkanie z muzyką
Muzyka w życiu przedszkolaka zajmuje
bardzo ważne miejsce. Dziecko uczy się
słuchać muzyki, odkrywać ją, poznawać,
opowiadać o niej i tworzyć ją. Przedszkolaki z przedszkola „Pod Czerwonym Muchomorem” uczestniczyły w spotkaniu
z muzyką latynoską. Zespół kameralny
z Ameryki Południowej zapoznał dzieci
z brzmieniem takich instrumentów, jak: gitara kubańska, maracasy, bongosy, bombo.
Dzieci miały możliwość nie tylko słuchać
muzyki, ale także potańczyć przy „Macarenie”, czy zaśpiewać „Besame Mucho”. Zajęcia muzyczne dla grupy „Wesołe misie”
były inspiracją do tworzenia instrumentów
perkusyjnych: z pojemników po jogurcie,
grochu i fasoli. Dzieci zrobiły grzechotki,

którymi bawiły się
podczas zabaw rytmicznych. Słuchając
muzyki
klasycznej
malowały farbami.
Była możliwość gry
na gitarze elektrycznej podczas spotkania
z muzykiem: dzieci
liczyły struny, poznały budowę i brzmienie
instrumentu, oglądały
film o młodych muzykach.
Okres przedszkolny to czas kształtowania się uzdolnień
muzycznych jak i wrażliwości muzycznej.

Warto już w dzieciństwie zainteresować
młodych słuchaczy tą dziedziną sztuki.
Małgorzata Janasz

szach i Mat
21.02.2015 w Przedszkolu nr 1 odbył
się po raz czwarty turniej szachowy dla
przedszkolaków z piechowickich przedszkoli. Dzieci z pasją i zaangażowaniem
rozgrywały kolejne partie pod czujnym
okiem organizatorów Pani Katarzyny
i Pana Lecha Rębisz. Posilone słodką
przekąską i soczkiem przedszkolaki
z Przedszkola Nr 2 ,,Pod Czerwonym
Muchomorem” wywalczyły Puchar Szachowy, a także pierwsze miejsca w kategorii chłopców i dziewczynek.
• I miejsce w kategorii chłopców - Antoni Krystoski, mistrz
• I miejsce w kategorii dziewczynek Kasia Lach, mistrzyni
Miło było zobaczyć uśmiech dzieci,
a także uścisk dłoni przeciwnika po skończonym meczu. Szachy to nie tylko fajna
zabawa, ale gra która uczy logicznego
myślenia oraz radzenia sobie z przegraną.
Dzieci grające w szachy łatwiej radzą sobie na zajęciach matematycznych.
Sukcesem okazał się również występ
Konrada Krasowskiego podczas zawodów szkolnych w Jeleniej Górze, który zajął 11 miejsce na stu uczestników.
Wielkie brawa dla małych szachistów.
Dorota Jarosz

14

3/15 MARZEC 2015

INFORMATOR PIECHOWICKI

Występy uczniów Szkoły Podstawowej nr 1

PoLarne zmagania
zUcHów
28 lutego w Sosnówce zuchy z 8 Piechowickiej Gromady Zuchowej „Wesoła
Kompania” wzięły udział w Wyprawie
Polarnej Zuchów. Podczas tego wydarzenia miały okazję bawić się w towarzystwie 630 zuchów z całego Dolnego
Śląska. Wesoła Kompania podczas tegorocznej Wyprawy Polarnej Zuchów
zmierzyła się z trasą cyferek. Na tej trasie czekała na nich moc atrakcji takich
jak przechodzenie przez magiczny portal, walka z wilkami czy wojna z armią
Białej Czarownicy. Oprócz tego zuchy
miały okazję nauczyć się pląsu rodem
z Narnii i pomogły uratować Piotra, Zuzanne, Edmunda i Łucję. Na trasie nie
zabrakło magicznych postaci, wspaniałej zabawy i mnóstwa ekscytujących
zadań. Harcerze, którzy organizowali
gry i zabawy dla zuchów byli mocno
zaangażowani w tworzenie wspaniałej atmosfery. Organizatorzy Wyprawy
dziękują za wsparcie ze strony RO-KO
-firmy przewozowej, Hotelu Gołębiewski w Karpaczu i zakładowi piekarniczocukierniczemu „Krasucki”. Nagrodą dla
organizatorów były uśmiechnięte twarze
dzieci i ich radosne pląsy, zaś gromady
zuchowe za ich pozytywną energię i niesamowitą chęć zabawy zostały nagrodzone paczkami słodyczy. Cała wyprawa
nie miałaby jednak miejsca gdyby nie jej
główna organizatorka drużynowa 8 PGZ
‘’Wesoła Kompania’’ pwd. Magda Miliszkiewicz, której serdecznie dziękujemy za tak wspaniałą zabawę!
Eliza Ciepielewska

• 10 lutego 2015 r. – Mistrzostwa Dolnego Śląska w
biathlonie zimowym - Jakuszyce
• 18 - 19.02.2015 r. – Mistrzostwa Dolnego Śląska
w narciarstwie biegowym –
Jakuszyce
• 28 lutego - 1 marca –
Finał ogólnopolskich zawodów w narciarstwie biegowym „Bieg na Igrzyska
– Puchar Grupy Azoty” w
Wiśle
• 5 - 8 marca – Ogólnopolskie Igrzyska Młodzieży
Szkolnej w Białce Tatrzańskiej – Zakopanem
Serdecznie gratulujemy naszym medalistom z OIMS:
• Szymon Jedziniak – 1m. (styl dowolny
F), 2m. (styl klasyczny CL), 2m. w sztafecie

FOT. D. POTKAŃSKI

w biegach narciarskich i biathlonie (stan od 10.02.2015r.)

• Konrad Badacz – 2m. (CL), 3m. (F),
2 m. w sztafecie
• Maciej Kojro – 2m. w sztafecie
• Adrian Jośko – 2 m. w sztafecie
Po takich występach jesteśmy pełni dumy
i apetytu na jeszcze większe sukcesy!
Ze sportowym pozdrowieniem
Ewelina Jedziniak

Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom UKS KROKUS, a przede wszystkim:
Konradowi Badaczowi, Maciejowi Kojro, Adrianowi Jośko, Oskarowi Kłyszyńskiemu,
Szymonowi Jedziniakowi, Kindze Mareczek, Wiktorii Zawadziłło, Barbarze Skrobiszewskiej, Katarzynie Zatylnej.
Pragnę wyrazić słowa uznania za sumienność i zaangażowanie w codzienną pracę, osobisty wkład w rozwój uczniów oraz wysokie osiągnięcia Uczniowskiego Klubu Sportowego „KROKUS” w zawodach i mistrzostwach sportowych dla Pani Eweliny Jedziniak i całego Zarządu Klubu. Dziękując za owocną współpracę życzę dalszych sukcesów
i wszelkiej pomyślności.
Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

Doceniając wyniki i osiągnięcia sportowe uzyskiwane przez Uczniów i Zawodników UKS
„KROKUS” Urząd Miasta Piechowice sfinansował pobyt 11 osób w Białce Tatrzańskiej.

ANIMATOR „Moje boisko Orlik 2012”
Informujemy, iż od dnia 2 marca 2015 roku pracę na kompleksie boisk wielofunkcyjnych „Orlik”
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach rozpoczął Animator – Pan Marcin Ramski. Wszelkie
informacje dotyczące korzystania z Orlika dostępne
są pod numerem tel. 502 546 768.
Orlik otwarty jest 7 dni w tygodniu w godzinach:
od poniedziałku do piątku od 14.30 do 20.00, soboty i niedziele od 12.00 do 17.00.
Miesięczne harmonogramy dostępne są na stronie
www.piechowice.pl w zakładce „Orlik”.

R E K L A M A

SKLEP NATALII

ul. Mickiewicza 10 (obok poczty), Piechowice

Otwarte
PN – PT 7.30 – 17.00
SOB – 8.00 – 14.00
miedź, ocynk, kanaliza, system zgrzewalny,
PEX, art. elektryczne, chemia budowlana, chemia gospodarcza,
drobne artrykuły gospodarstwa domowego, rolety, regipsy, profile

tel. 75 76 11 099

Konkurencyjne ceny - dowóz gratis

M. Głowala

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

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.
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Piechowiczanie znowu gościnni

końcowa kolejność:
1. TKKF Francepol
2. Kopaczo-Biegacze
3. Geo-Line
4. Din-Met
5. Maracana Piechowice
6. Koncept
7. Almar
8. Pozoranci

Po

raz ósmy w Hali Sportowej w Piechowicach rozegrano turniej halowej piłki
nożnej o Puchar Burmistrza – Futsal Cup.
Tegoroczna edycja odbyła się 7 marca.
Do zawodów przystąpiło 8 drużyn, w tym
dwie z Zielonej Góry (TKKF Francepol i
Koncept), reprezentujące na co dzień klub
TKKF Chynowianka - Francepol Zielona
Góra, występujący w zielonogórskiej klasie
A. Klub przebywał na krótkim zgrupowaniu
w okolicach Piechowic.
Finał był bardzo emocjonujący. Lepiej
zaczęli go Biegaczo-Kopacze, którzy prowadzili po golu Mateusza Szkudlarka. Wydawało się, że po raz pierwszy w historii
zwycięzcą piechowickiego turnieju zostanie drużyna mająca w składzie zawodników z Piechowic. Z czasem jednak TKKF

Francepol osiągnął sporą przewagę i mimo
bardzo dobrej postawy w bramce Kopaczy
Macieja Jarosza, zdobył dwa gole, dające
zwycięstwo w turnieju. Najlepszym zawodnikiem turnieju został Michał Wyszomierski (TKKF), bramkarzem – Maciej Jarosz

Lechia przed piłkarską wiosną
Zakończyć rozgrywki w pierwszej trójce –
to plany trenera i działaczy Lechii Piechowice.
Pierwszy zespół w przerwie zimowej został
mocno wzmocniony. Inauguracja piłkarskiej
wiosny już w weekend 28/29 marca.
– Zimą doszło do nas kilku zawodników
i myślę, że perspektywy są niezłe – mówi
trener pierwszego zespołu Marcin Ramski.
– Przyszedł środkowy pomocnik Michał
Kościński z Podgórzyna, w przeszłości
występował i w KKS-ie i w Lotniku Jeżów
Sudecki. Z Karkonoszy Jelenia Góra wrócił
Radosław Paradowski, po 9-cio miesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją grę
wznowił Emil Kandyba.
Obaj w poprzednim sezonie stanowili o
sile ataku Lechii. – Zgłosił się do nas także
Wojciech Paradowski, młodszy brat Radka.
Formalnie jest on zawodnikiem Karkonoszy, zobaczymy, jak w tej sprawie zachowa się klub z Jeleniej Góry – mówi trener
Ramski. – Bardzo możliwy jest też powrót
Jana Tkacza, który miał przerwę w grze z
powodów osobistych.

Na razie nikt nie odszedł. Biorąc pod
uwagę wzmocnienia, jest dobry moment, by
powalczyć o awans. – To prawda. Jeżeli będziemy mieli okazję, to powalczymy, ale na
pewno nie będziemy się o to zabijać – przyznaje trener. – Musimy zdawać sobie sprawę, co będzie dalej? W przypadku awansu
kadra musiałaby być jeszcze szersza, liga
okręgowa to dużo większe wydatki.
Po rundzie jesiennej Lechia Piechowice
zajmuje 4 miejsce w tabeli I grupy klasy A z
dorobkiem 29 punktów. Liderem jest Włókniarz Chełmsko, który ma 38 punktów.

Orlicy sobie radzą

R.Z.

Dobre wyniki notują orlicy Lechii Piechowice. Drużyna z rocznika 2004 i młodsi,
prowadzona przez trenerów Marcina Ramskiego i Mariusza Kowalskiego-Ciepielę,
zajęła 3 miejsce na turnieju o puchar KFC,
który był rozgrywany 1 marca w hali przy
ul. Złotniczej w Jeleniej Górze. Tydzień
później zespół ten wywalczył 4 miejsce w
turnieju o Puchar Burmistrza Wlenia.

(Kopaczo-Biegacze) a królem
strzelców – Mateusz Sratkowski
(Almar).
Organizatorem 8. Turnieju
Futsal Cup była Hala Sportowa w Piechowicach, imprezę dofinansowano ze
środków Urzędu Miasta w Piechowicach. Do zobaczenia za rok!
R.Z.

Mecze lechii Piechowice
29.03 z KS Łomnicą (na wyjeździe)
12.04 z Bobrem Marciszów (u siebie)
19.04 z Orłem Lubawka (w)
26.04 z Chojnikiem Jelenia Góra (d)
03.05 z Pogonią Świerzawa (w)
10.05 z Nysą Wolbromek (d)
17.05 z Piastem Bolków (w)
24.05 z Włókniarzem Chełmsko (d)
31.05 z Olimpią II Kowary (w)
07.06 z Czarnymi Przedwojów (d)
14.06 z Orłem Wojcieszów (w)
21.06 z Woskarem Szklarska Poręba (d)
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Wielkanoc to czas otuchy i nadziei,
a także czas reﬂeksji i zadumy.
To czas odradzania się wiary
w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.
Życzymy wszystkim naszym Mieszkańcom i Gościom,
aby Święta Wielkanocne przyniosły radość
oraz wzajemną życzliwość.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,
napełni Was pokojem i wiarą,
Niech da siłę w pokonywaniu trudności
i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość

Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf
wraz z pracownikami Urzędu

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół
oraz wesołego „Alleluja” życzą
Radni Powiatu Jeleniogórskiego
Wiesława Bąk
Rafał Mazur
Grzegorz Rybarczyk

Przed nami Święta Wielkiej Nocy.
Z tej okazji życzę
w imieniu własnym oraz Radnych Rady Miasta Piechowice
ciepłej, życzliwej atmosfery podczas spotkań z bliźnimi,
siły w przezwyciężaniu codziennych trudności
oraz wiary, nadziei i miłości w sercu.
Wesołego Alleluja!
Przewodniczący Rady Miasta Piechowice
Paweł Zackiewicz
wraz z radnymi

Niech czas Wielkanocny utrzyma nasze marzenia w mocy
i aby wszystkie życzenia okazały się do spełnienia
i nie zabrakło nam wzajemnej życzliwości
i niech symbol boskiego odrodzenia był
i dla nas celem do spełnienia.

Wesołych Świąt Wielkanocnych życzą

Zarząd Nieruchomości „Wspólny Dom” sp z o.o.,
Zakład Usług Komunalnych sp. z .o.o,
Piechowicki Ośrodek Kultury
Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy
oraz Uczniowie i Wychowankowie piechowickich placówek:
Przedszkola nr 1, Przedszkola nr 2, Szkoły Podstawowej nr 1
oraz Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II

