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SKATEPARK
w Piechowicach

8 sierpnia br. dokonano odbioru tak długo oczekiwanych
urządzeń skateparku. Zainstalowano je na terenie przy
dworcu PKP.
Piechowicka młodzież, która od wielu lat z zamiłowaniem uprawia jazdę na bmx-ach, sport zaliczany do ekstremalnych, od pierwszego dnia montażu z niecierpliwością oczekiwała zakończenia robót.
Do tej pory sport ten uprawiali w lesie na prowizorycznym, własnoręcznie zrobionym torze, w parkach
lub na placu przy sklepie Biedronka. Od piątku mają
wreszcie swój kawałek terenu, gdzie nikomu nie przeszkadzając będą mogli realizować swoją pasję.
Montaż urządzeń wykonała firma TECHRAMPS z Krakowa, która zrealizowała już ponad 120 tego typu inwestycji, w kraju i za granicą. Koszt inwestycji wyniósł 63.370,83 zł.
Przypominamy wszystkim użytkownikom Skateparku o przestrzeganiu regulaminu użytkowania, w tym przede wszystkim o obowiązku używania kompletu ochraniaczy i kasków
ochronnych, życząc równocześnie dobrej zabawy.
J. Bumażnik

Fot. R. ZAPORA

Wspólne ćwiczenia
w Karkonoskim Parku
Narodowym
We wtorek 5 sierpnia 2014r. na
pograniczu polsko-czeskim odbyły
się wspólne ćwiczenia strażaków
z Polski i Republiki Czeskiej,
realizowane w trudnych warunkach terenowych nieopodal Hali
Szrenickiej, z użyciem specjalistycznego sprzętu strażackiego.
W ćwiczeniach brało udział 6 jednostek straży OSP i PSP z Polski
i 3 zastępy Czeskie.
Dariusz Uzorko
Naczelnik OSP Piechowice
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Objazd drogi nr 366 po korektach
W

związku z prowadzonym
remontem mostu drogowego w
Piechowicach w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366, który został wyłączony z ruchu, wyznaczono objazd zgodnie z opracowanym przez
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„RADPOL” Sp z o.o. we Wrocławiu projektem organizacji ruchu
zastępczego. Projekt ten zakładał
maksymalne odciążenie ruchu kołowego w mieście i skierowanie
go na drogi krajowe i powiatowe.
W wyniku dokonanych konsultacji z Urzędem Miasta, dokonano
korekty przedłożonej organizacji
ruchu tak, by samochody osobowe
poruszające się w ruchu turystycznym nie omijały naszego miasta
i by umożliwić łatwiejszy dojazd
do centrum miasta i strefy usług
oraz do tak licznie odwiedzanej
Huty „Julia”.
Wprowadzona w życie, tymczasowa organizacja ruchu spowodowała jednak pewne negatywne
skutki. Zaobserwowano, że kierowcy nie przestrzegają ustawionych znaków drogowych i nie zauważają tablic informacyjnych. Powoduje
to powstanie nowych zagrożeń szczegól-

nie na ulicach, na których dotąd nie było
tak nasilonego ruchu. Dotyczy to głównie
ulicy Tysiąclecia, którą został skierowa-

ny objazd i przy której zlokalizowane są dwie szkoły. W związku
z powyższym Organ nasz wystąpił
do Wykonawcy o ponowną korektę
organizacji ruchu. Ma ona uwzględniać interes naszych mieszkańców
i poprawić bezpieczeństwo na drogach
naszego miasta. Dotyczy to szczególnie ustawienia dodatkowych tablic
informacyjnych dla pojazdów jadących w kierunku Karpacza od strony
Szklarskiej Poręby , by umożliwić
łatwiejszy przejazd w tym kierunku,
wykorzystując nasze drogi gminne.
Ponadto ustawione zostaną dodatkowe znaki ograniczające prędkość oraz
lustra drogowe. W newralgicznych
miejscach ul. Tysiąclecia, oznakowane zostaną dodatkowe przejścia dla
pieszych jak również zamontowane
zostaną progi zwalniające.
Dziękujemy mieszkańcom miasta
za zgłaszane uwagi odnośnie już funkcjonującego oznakowania objazdu.
Po wprowadzeniu korekty organizacji
ruchu będziemy obserwować sytuacje
i w razie konieczności wnioskować
o dokonanie dalszych zmian tak, by
zmniejszyć uciążliwość mieszkańcom
i turystom odwiedzającym nasze miasto.
R. Hryniewicz

Szukamy świadków
W

czwartek 14 sierpnia doszło do
przykrego zdarzenia przy Parafii p.w. św.
Antoniego w Piechowicach. Kierowca
tira, który zlekceważył obowiązujący objazd, uszkodził zabytkową bramę kościoła
i uciekł z miejsca zdarzenia.
Gdy kierowca zorientował się, że nie
da rady przejechać ulicą Żymierskiego,
rozpoczął manewr zawracania. Zrobił
to tak niefortunnie, że zahaczył pojazdem o słupek bramy kościoła i obrócił
go. Uszkodzona została ponad stuletnia
brama, która jest wpisana do rejestru zabytków.
Ksiądz proboszcz Ryszard Soroka zgłosił
sprawę policji. Apeluje do świadków tego
zdarzenia, którzy mogą pomóc w ustaleniu
sprawcy, o zgłaszanie się na parafię lub na
policję.
Z informacji tych świadków, którzy już
się zgłosili wynika, że był to samochód ciężarowy marki MAN z naczepą. Samochód
był biały, naczepa koloru niebieskiego.
Jedna z pań zapamiętała początkowe nu-

mery rejestracyjne: DOA 95. Inny świadek
twierdzi z kolei, że pojazd był na numerach
poznańskich.
Brama została zdjęta i zabezpieczona.
Nie wiadomo jeszcze, ile będzie kosztowała naprawa. Na szczęście, zgłosili
się już mieszkańcy, którzy
chcą
pomóc
w odbudowie
zniszczonego
ogrodzenia.
Proboszcz
dziękuje pracownikom
ZUK-u za zabezpieczenie
kamiennego
słupa. Apeluje
też do kierowców,
którzy
zostawiają auta
w tym miejscu.
Wielu kierow-

ców lekceważy objazd i próbuje zawracać tuż przed nieprzejezdnym mostem.
W niedzielę 17 sierpnia w takiej sytuacji
doszło do kolizji dwóch samochodów
osobowych.
R.Z.

Uszkodzony kamienny słup został zabezpieczony,
ale wymaga naprawy.
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Śmieciowa rewolucja
Związek Gmin Karkonoskich z kilkoma innymi podmiotami zamierza stworzyć
konsorcjum, które zajmie się odbiorem i transportem odpadów komunalnych.
Chce też przejąć od gmin obsługę tzw. systemu śmieciowego. Byłaby to
swoista rewolucja na rynku gospodarki odpadami, która ma prowadzić
do obniżenia ceny śmieci.

O przybliżenie propozycji poprosiliśmy
Mieczysława Lewandowicza, Prezesa Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami. – Zabezpieczamy obszarem działania
odbiór odpadów i ICH utylizację dla prawie 140 tysięcy mieszkańców, w tym Jelenią Górę, gminy Związku Gmin Karkonoskich i inne. Myślę, że robimy to nieźle,
jesteśmy jednym z najtańszych zakładów
tego typu w Polsce, spełniamy wszystkie wymagania w zakresie mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów.
Jesteśmy jedyną Regionalną Instalacją
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w
regionie środkowosudeckim, posiadającą
wszystkie tzw. kategorie Regionalnych instalacji, w zakresie składowania odpadów,
mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów oraz przetwarzania odpadów zielonych. Tego nie ma żadna inna instalacja
w subregionie środkowosudeckim.
KCGO zajmuje się dotąd głównie przyjmowaniem odpadów. Na czym ma polegać
rozszerzenie oferty? – Wkrótce wejdą w
życie przepisy, umożliwiające realizację
zamówienia w trybie tzw. in house. Oznacza to, że gminy, które posiadają własne
zakłady do zbierania i transportu odpadów
(100% własności) będą mogły zlecać im w
trybie bezprzetargowym usługę zbierania
i transportu odpadów z terenie gminy. Parlament pracuje nad tymi przepisami, wprowadzenie ich jest kwestią kilku miesięcy.

Wiem o tym, gdyż jako członek prezydium
Krajowej Rady RIPOK-ów, współuczestniczyłem w opiniowaniu zmiany Ustawy
o utrzymaniu porządku i czystości oraz
zmiany Ustawy o odpadach.
Nowe przepisy mają chronić samorządy
przed likwidacją własnych
z a k ł a d ó w,
zajmujących
się odbiorem
odpadów,
a mieszkańców
przed
drastycznymi
podwyżkami
cen. Taka regulacja funkcjonuje
w
Krajach Unii
Europejskiej
.W
przetargach otwartych startują
bowiem konsorcja z zachodnim kapitałem,
które drastycznie zaniżają ceny, przejmując te zadania i powodując upadek firm
konkurencyjnych. Gdy zostaną na rynku
same, podwyższają drastycznie te ceny.
Tak dzieje się na przykład w Czechach.
– Wyprzedzająco władze Związku Gmin
Karkonoskich podjęły działania, aby przygotować się do zadania odbioru transportu

Kto jest kto?
Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami to spółka, która prowadzi Regionalną
Instalację Przetwarzania Odpadów Komunalnych (tzw. RIPOK), czyli składowisko
odpadów. Właścicielem KCGO jest Związek Gmin Karkonoskich, a Związek Gmin
Karkonoskich utworzyło sześć gmin powiatu jeleniogórskiego, w tym Piechowice.
Do RIPOK-u trafiają odpady z większości gmin powiatu jeleniogórskiego oraz
z Jeleniej Góry. Firmy, zajmujące się odbiorem odpadów (np. MPGK) płacą za każdą
tonę składowanych odpadów.
– Każda gmina, która korzysta z naszego RIPOK-u ma możliwość podglądu w internecie, jakie ilości odpadów są przywożone z tej gminy danego dnia. Nasze gminy,
należące do ZGK, mają też informację, ile przywieziono odpadów posegregowanych.
Wiedzą, ile każdego dnia trafiło szkła, plastikowych butelek. Daje to możliwość analizowania, czy system się rozwija. Według bowiem założeń ustawy, liczba odpadów
zmieszanych powinna się zmniejszać, a liczba posegregowanych powinna wzrastać. Segregowanie się opłaca, stworzyliśmy system motywujący ekonomicznie. Cena przyjęcia
u nas tony śmieci niesegregowanych wynosi 235 złotych (gminy związkowe mają upust
– płacą 196 złotych). Od początku 2014 roku cena zagospodarowania odpadów biodegradowalnych wynosi 70 złotych za tonę (taka sama dla wszystkich klientów).

odpadów – mówi M. Lewandowicz.
KCGO posiada już odpowiedni sprzęt,
by realizować przewóz odpadów zmieszanych. – Dodatkowo jeszcze w tym roku dokonamy zakupu małej śmieciarki z komorą
o pojemności 8-10 metrów sześciennych,
z napędem na cztery koła, aby zabezpieczyć obsługę terenów górskich (Michałowic, Szklarskiej Poręby czy Karpacza itd.)
- mówi Lewandowicz.
Związek Gmin Karkonoskich zamierza
stworzyć konsorcjum z MPGK w Jeleniej

Górze a także z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej w Karpaczu. - Przedstawiliśmy tę propozycję zainteresowanym, jestem dobrej myśli – mówi
prezes KCGO. Pozwoli to gminom należącym do konsorcjum na zlecanie odbioru
odpadów komunalnych bez przetargów. To
z kolei, zdaniem Lewandowicza, da gwarancję stabilizacji cen.
– Ta stabilizacja będzie sprowadzała się
do obniżania kosztów zagospodarowania
odpadów. W strukturze kosztów obsługi
systemu śmieciowego w Związku Gmin
Karkonoskich, zagospodarowanie odpadów stanowi około 40% kosztów. W gminach pozostałych, w którym ta sama firma
transportuje i ponosi koszty zagospodarowania odpadów, zagospodarowanie ich stanowi ledwie 16-17% ogółu kosztów.
Związek Gmin Karkonoskich zamierza
też przejąć od gmin związkowych prowadzenie całokształtu zadań związanych
z gospodarką odpadami, m.in. zbieranie
deklaracji, rozliczanie raportowanie o poziomach odzysku itd. Obecnie zajmują się
tym zatrudnieni do tego systemu urzędnicy w poszczególnych gminach. Prezes
KCGO uważa, że da to kolejne oszczędności. – Z mojego rozpoznania wynika,
że w gminach obsługa systemu to około
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Ruszyły prace
2,5 etatu. Są też nieprzeliczalne koszty,
choćby obsługi księgowej. Proponowany
przez nas model spowoduje, że wszystko zadania będzie realizowane w jednym
miejscu, w Związku Gmin Karkonoskich.
Da to konkretne oszczędności, które
w konsekwencji przełożą się na obniżenie
ceny za wywóz odpadów. Nie ukrywam,
że zwolennikami takiego rozwiązania są
burmistrzowie Piechowic, czy wójt gminy
Mysłakowice.
Kolejnym elementem zmierzającym
do obniżenia kosztów odpadów ma być
wprowadzenie w RIPOK-u w Kostrzycy
najnowocześniejszej technologii utylizacji
odpadów. – Jest to na etapie realizacji na
terenie naszego zakładu. Nie mogę jeszcze
przekazać szczegółów , ale teren inwestycji jest już ogrodzone, przygotowywany
jest raport oddziaływania na środowisko,
na początku września rozpoczynamy prace
budowlane. Urządzenia są już montowane
u producenta – mówi Mieczysław Lewandowicz.
Przedstawione projekty zmian systemu
śmieciowego to na razie propozycja, do
dyskusji dla samorządów. Prezes KCGO
mówi, że winny one wchodzić w życie
sukcesywnie. Wymaga to także korekt w
przygotowywanych przez gminy SIWZ –
ach do przetargów na odbiór odpadów czy
zmian w regulaminach utrzymania porządku i czystości itp. - Jest to tak naprawdę
temat dla nowo wybranych władz gmin –
mówi.
Jakie realne oszczędności można uzyskać w ten sposób? – Można obniżyć ceny
zagospodarowania śmieci, wg mojej oceny,
do poziomu około 10 złotych. Oczywiście
nie od razu, ale w miarę wprowadzania
tych pomysłów - mówi. – Takie jest moje
zdanie, ale decyzje będą należały do radnych i włodarzy gmin.
R.Z.

Pojemniki
na sprzedaż
KCGO informuje, że ma do sprzedaży pojemniki na odpady, wysokiej
jakości, niemieckiego producenta SSI.
Koszt zakupu nowego takiego pojemnika to 125 złotych, koszt używanego
pojemnika to 80 złotych. Można nabyć
je bezpośrednio na terenie RIPOK-u w
Kostrzycy, bądź w siedzibie Związku
Gmin Karkonoskich.

Trwa odbudowa zniszczonej infrastruktury miasta w ramach przyznanej
promesy.
W związku z przyznaną przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Gminie
Piechowice dotacją finansową w kwocie
500 tysięcy złotych, rozpoczęły się już na
terenie naszej Gminy prace związane z odbudową i remontem infrastruktury zniszczonej w 2013 roku w ramach przyjętych
do realizacji zadań. Wykonawcą robót
jest firma Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Jeleniej Góry.
Obecnie prowadzone są roboty na ulicy

Buczka (na zdjęciu), Słowackiego oraz
przy moście na potoku Piekielnik. Wkrótce rozpoczną się też prace na ulicy Górnej.
Całkowity koszt robót ma wynosić 985
243, 91 złotych. Zakończenie prac i robót
przewiduje się na dzień 3 listopada br.
Na drogach, na których prowadzone są
prace mogą wystąpić czasowe utrudnienia
z przejazdem pojazdów samochodowych.
W związku z tym, prosimy mieszkańców
o wyrozumiałość i życzliwość dla Wykonawcy robót.
Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

Przyznano kolejną promesę
Zgodnie

z wcześniejszą zapowiedzią, ze względu na znaczne straty
jakie poniosła nasza gmina w wyniku
intensywnych opadów deszczu w 2014
roku, ponownie wystąpiłem do Wojewody Dolnośląskiego o zwiększenie
środków finansowych w bieżącym
roku na odbudowę powstałych zniszczeń. Zgłoszonych zostało kolejnych
pięć planowanych zadań uznanych jako
priorytetowe do realizacji:
1.Odbudowa kanalizacji deszczowej o
średnicy Ø500, Ø400 przy ul. Orzeszkowej i Prusa (długość 305 mb)
2. Remont ul. 1 Maja (długość 410 mb)
3. Remont ul. Zawadzkiego (długość
1120 mb)
4. Remont ul. Leśnej oraz trzech przepustów o średnicy Ø1000,Ø500, Ø300,
(długość 726 mb)
5. Odbudowa kanalizacji deszczowej

przy ul. Świerczewskiego 200 mb (Ø500140 mb i Ø300-60mb)
W wyniku podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji przyznało nam dodatkowo dotację
w kwocie 478 tysięcy złotych. Na zadanie nr 1 którego koszt został oszacowany
na 610 tys. zł kwota ta jest jednak niewystarczająca. Z uwagi na ograniczone
możliwości współfinansowania inwestycji - wymagany 20% udział własny Gminy, postanowiono przyjąć do realizacji
kolejne etapy odbudowy ulicy Górnej w
Piechowicach, na którą Urząd nasz posiada już opracowaną dokumentację projektową. Decyzja ta została pozytywnie
zaopiniowana przez Radnych Komisji
ds. Finansów i Budżetu oraz Komisji ds.
Komunalnych.
Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf
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WYPRAWKA SZKOLNA 2014

Burmistrz Miasta Piechowice informuje
o możliwości dofinansowania zakupu podręczników na podstawie Rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w
sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup
podręczników i materiałów dydaktycznych
(Dz. U. 2014 r. poz. 1024).
W 2014 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia
ogólnego lub podręczników do kształcenia
w zawodach, dopuszczonych do użytku
szkolnego przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania, jest udzielana dla uczniów uczęszczających w roku
szkolnym 2014/2015 naukę w: klasach II,
III lub VI szkoły podstawowej, klasie III
szkoły ponadgimnazjalnej, tj. zasadniczej

szkole zawodowej, liceum ogólnokształcącym lub technikum.
Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu objęto także uczniów:
słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością ruchową,
w tym afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym
lub znacznym, z niepełnosprawnościami
sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność
wymieniona wyżej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015
do szkół podstawowych – z wyjątkiem klasy I, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dofinansowanie obejmuje również
zakup materiałów edukacyjnych.
Dofinansowanie zakupu podręczników
w 2014 roku będzie wynosić:
• dla uczniów klas II- III szkoły podstawowej do kwoty 225 zł
• dla uczniów klasy VI szkoły podstawowej do kwoty 325 zł
• dla uczniów klasy III zasadniczej szkoły
zawodowej do kwoty 390 zł
• dla uczniów klasy III szkoły ponadgimnazjalnej (LO i technikum) do kwoty 445 zł
Pomoc w formie dofinansowania za-

kupu podręczników do kształcenia
ogólnego, w tym do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dla uczniów niepełnosprawnych dopuszczonych przez
ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania może wynieść do 770 zł.
W przypadku uczniów z upośledzeniem
umysłowym w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest upośledzenie
umysłowe w stopniu umiarkowanym lub
znacznym, pomoc w formie dofinansowania obejmuje również zakup materiałów
edukacyjnych.
Wnioski do pobrania dostępne są na stronie: http://piechowice.bip.pbox.pl/public/?id=63653 należy je składać do dyrektora
szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał
w roku szkolnym 2014/2015 w terminie do
5 września 2014 r.
Wszelkie pytania i wątpliwości proszę
kierować do szkół, do których uczęszczają dzieci i młodzież oraz Inspektora ds. oświaty i kultury Pani Kamili
Szymanowskiej tel. 757548909 email:
oswiata@piechowice.pl
Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

Delfiny są wśród nas
Pod takim hasłem uczniowie klas III
Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowi-

Burmistrz
Miasta Piechowice

cach od września 2014r. rozpoczną zajęcia
z nauki pływania w Termach Cieplickich
w ramach zajęć sportowych dla uczniów 2014
współfinansowanych
przez
Ministerstwo
Sportu i Turystyki.
Gmina Miejska Piechowice
pozyskała
środki finansowe na
realizację zajęć sportowych przystępując do
dodatkowego naboru
wniosków na dofinansowanie w 2014 roku
prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla
uczniów, realizowanych

w ramach projektu powszechnej nauki
pływania „Umiem Pływać”, ze środków
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów
ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu
i Turystyki.
Bezpłatne zajęcia realizowane będą w
okresie od września do listopada w grupach
15 osobowych, uwzględniając wszystkich
uczniów klas III szkoły podstawowej. Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu
w Termach Cieplickich. Gmina zapewnia
transport i opiekę w trakcie przewozu, jak
również wykwalifikowanych instruktorów
nauki pływania. Szczegółowe informacje
wraz z deklaracją uczestnictwa zostaną
przekazane bezpośrednio rodzicom/opiekunom z początkiem roku szkolnego.
M. Głowala

działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.518 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta
Piechowice zostały wywieszone wykazy:
1.Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod numerem RG.6840.1.15.2014.
2.Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerami RG.6845.8.2014 i
RG.6845.9.2014.
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Uruchomienie kuchni
w Przedszkolu Samorządowym nr 1
w Piechowicach – stan aktualny

Informacja
o wynikach naboru
na stanowisko Dyrektora
Przedszkola Samorządowego nr 1
w Piechowicach

W dniu 14 sierpnia dokonano wyboru oferty na opracowanie
dokumentacji projektowej dobudowy zaplecza produkcji posiłków
do istniejącego budynku przedszkola nr 1 w Piechowicach
przy ul. Żymierskiego 77. Jest to pierwszy etap procesu
przywrócenia działalności kuchni w w/w przedszkolu.

Wybór

oferty na opracowanie dokumentacji poprzedziły działania zmierzające do wyboru wariantu realizacji tej
inwestycji. Pierwszym wariantem było
przywrócenie do użytkowania „starej”
kuchni. Ocena stanu technicznego pomieszczeń dokonana pod kątem elektrycznym, gazowym, kominiarskim oraz
przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną z Jeleniej Góry potwierdziła, iż nakłady finansowe jakie musiałyby być poniesione w tej lokalizacji są
zbyt duże i z punktu widzenia finansów
publicznych niezasadne. W związku
z powyższym najbardziej racjonalnym
rozwiązaniem jest realizacja budowy
nowego zaplecza kuchni obok istniejącej na parterze budynku przedszkola jadalni. Dodatkowym elementem projektu
zaplecza kuchennego będzie także taras,
na którym dzieci w porach letnich będą
mogły spożywać posiłki. Taras mógłby
pełnić również funkcje edukacyjne.
W dniu 04 sierpnia 2014r. na stronie
internetowej Gminy Miejskiej Piechowice ukazało się ogłoszenie z zaproszeniem
do złożenia oferty na wykonanie doku-
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mentacji technicznej wraz z pozwoleniem
na budowę zaplecza produkcji posiłków.
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego tj. Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piechowicach otrzymano cztery oferty. Oferent, który złożył
najniższą ofertę 15.400,00 zł nie spełnił
warunków dopuszczających zaproszenia
tj. nie dostarczył dokumentów potwierdzających realizację minimum 2 projektów z elementami zaplecza produkcji posiłków. W związku z tym wybrano ofertę
Firmy L. Concept Leszek Karasiński ul.
Rumiankowa 57/b/1, 54-512 Wrocław,
która zaoferowała wykonanie usługi za
kwotę 24.350,00 zł brutto. Powyższa Firma spełniła wszystkie przesłanki zawarte
w treści zapytania ofertowego.
Najwyższą ofertę, 50.000,00 zł złożyła
Firma z Gliwic.
Termin wykonania dokumentacji technicznej wraz uzyskaniem pozwolenia
na budowę oszacowano na 14 grudnia
2014r.
Prace budowlane teoretycznie mogłyby się rozpocząć na początku 2015r.
J. Bumażnik

W wyniku ogłoszonego konkursu
w dniu 22 lipca 2014 r. na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1
w Piechowicach do Urzędu Miasta w Piechowicach wpłynęła jedna oferta, która
została złożona w terminie.
W dniu 19 sierpnia 2014 r. zgodnie
z Zarządzeniem Nr 76/2014 Burmistrza
Miasta Piechowice odbył się konkurs na
stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Piechowicach.
W postępowaniu konkursowym Komisja Konkursowa wyłoniła kandydatkę na
w/w stanowisko Panią ANNĘ GRZYWNOWICZ – SZAWEL zamieszkałą
w Pilchowicach.
K. Szymanowska

Zaproszenie
dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych

Stowarzyszenie Pegaz realizujące projekt Symbioza JST i NGO zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na
wizytę studyjną 25-26 września br., będzie to wyjazd do Konina w woj. wielkopolskim . Koszty uczestnictwa pokrywa
Stowarzyszenie Pegaz.
W razie pytań prosimy o kontakt z realizatorami projektu: tel. 791 987 678,
martyna.sajnogklementowska@gmail.com.

Sprawozdanie z XXII Licheńskich Spotkań Trzeźwościowych
W tym roku, tak jak w latach ubiegłych,
pojechaliśmy do Lichenia autokarem.
Spotkania odbyły się w dniach 26-27 lipca 2014r. Nasza grupa trzeźwych to ludzie z Klubu Abstynenta ,,EDEN” i grupy
AA ,,Kamienna” oraz naszych przyjaciół
z Klubów z Jeleniej Góry, Podgórzyna
i Szklarskiej Poręby. Spotkania te co roku
są ważnym wydarzeniem w Licheniu.
Odbywają się zawsze w ostatni weekend
lipca i są organizowane przez Intergrupy
AA ,,Jedność” i ,,Licheńskie Apostolstwa
Trzeźwości”. W spotkaniu brały udział
tysiące ludzi z całej Polski. W programie
dwudniowego spotkania odbywają się prelekcje znawców problemu alkoholowego,
autorów programów profilaktycznych,
lekarzy, psychologów, terapeutów, duszpasterzy i teologów. Tu naprawdę ludzie

z problemami odnajdą swoje miejsce w
życiu, biorą udział w mitingach, słuchają
wykładów a program spotkań jak co roku
jest obszerny. W tym roku pod hasłem
,,Tobie powierzam się” modliliśmy się
o powrót do zdrowia ludzi naszych klubów, którzy nie mogli z nami być w Licheniu. Każdy znalazł coś dla siebie, Ci
którzy byli po raz pierwszy zwiedzili bazylikę i urocze miejsca wokół niej. Wielkim przeżyciem dla wielu uczestników
było wejście na Golgotę i Msza Św. o godzinie 19.00 połączona ze świadectwem
trzeźwości. W niedzielę rano udaliśmy się
na Drogę Krzyżową do Lasku Grąblińskiego, gdzie przy każdej stacji ktoś składał świadectwo i swoje intencje. Wracaliśmy z Lichenia podbudowani duchowo i
pełni wrażeń. Ci którzy choć raz przeżyli

Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe, łapią bakcyla i chcą tu wracać, to też nigdy
nie mamy kłopotu z zebraniem kompletu
uczestników. Takie zloty są też wspaniałą
zabawą i okazją do spotkań z przyjaciółmi
z terenu całej Polski, jesteśmy podbudowani kiedy spotykamy kogoś, kogo dawno
nie widzieliśmy i słyszymy że wszystko u
niego w porządku, że ciągle jest na drodze trzeźwości i że poukładało się u niego
w życiu. W drodze powrotnej z Lichenia
zwiedziliśmy Sanktuarium Matki Bożej
w Kawnicach.
Dziękujemy Komisji d/s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dofinansowanie wyjazdu na XXII Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe.
prezes
Józef Góral
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III Mistrzostwa Michałowic
w Grillowaniu

Ponad 200 osób bawiło się w sobotę 26 lipca w Michałowicach
w III Mistrzostwach Michałowic w Grillowaniu. Impreza ta na stałe wpisała się
do programu kulturalnego spędzania czasu wolnego w Michałowicach.
Rozwój tej imprezy jest niebywały. Zainteresowanie nią wykracza obecnie daleko
poza granice Michałowic. Lepszej promocji tej urokliwej miejscowości jeszcze nikt
nie wymyślił - zgodnie podkreślają goście
z całej Polski. W tegorocznych mistrzostwach udział wzięło 11 zespołów grillujących i 3 zespoły „kociołkujące”. Przygotowane do oceny smakowitości sprawiały
wiele trudności jurorkom, które długo debatowały nad wyłonieniem zwycięzców.
Jak podkreśliła przewodnicząca jury Pani
Monika z Katowic, kucharka z 35-letnim
stażem, której pomagała Pani Joanna także
z Katowic i Pani Renata z Częstochowy wszystkie potrawy zasługują na wyróżnienie, są wyśmienite zarówno pod względem
smakowym, jak też estetycznym. Grillujacy włożyli wiele serca w ich przygotowanie
a powiedzenie, że przez żołądek trafiamy
do serca, ma tutaj swoje potwierdzenie.
Tytuł III Mistrzostw Michałowic w Grillowaniu zdobyła para mieszana – Pani Ela
z Zielonej Góry i Pan Ryszard z Warszawy za dzika z pęcakiem (szczegóły przepisu owiane tajemnicą kucharską), wice
Mistrza zdobyli Państwo Ola i Darek Makowscy z Sobieszowa za żeberka w sosie
BBQ, pstrąga w ziołach i cytrynie oraz burgera z polędwiczek wieprzowych, wzmoc-

nionego szaszłykiem drobiowym. Trzecie
miejsce zajęli Państwo Eliza i Robert Wilczyńscy z Karpacza za boczek w koszulce muśnięty sosem z zielonym pieprzem.
W rywalizacji podmiotów gospodarczych
przyznano dwa równorzędne wyróżnienia
dla pokoi noclegowych „Dom Mariano”
i apartamentom „Jelonek”. Werdykt Jury
w odczuciu grillujących i kibiców był
sprawiedliwy, przyjęto go gromkimi brawami. Zwycięzców nagrodzono pucharami i medalami z grawerką okolicznościową, ufundowaną przez Urząd Miasta oraz
upominkami od
prywatnych sponsorów.
Po tej ceremonii można było
przystąpić
do
poczęstunku, wymiany doświadczeń i prawdziwej
integracji
grillujących z przybyłymi gośćmi.
Można było popróbować oprócz
nagrodzonych
potraw: klopsików po poznań-

sku Państwa Ani, Magdy, Marka i Kuby z
Poznania; żeberek Państwa Marty i Marka
z Michałowic; befsztyków Państwa Anety
i Sławka z Dębicy, oscypków w żurawinie
Pań Ewy i Teresy z Michałowic, karczku
Państwa Basi, Moniki, Wiktora i Tomka
ze Środy Śląskiej; pieczeni po harcersku Pań Agi, Sabiny, Mileny z Bielska
Białej. Wyśmienitości zawierały także
zawartości „kociołków” Pani Ewy z Michałowic i Pani Alicji z Piechowic. Kiedy dorośli grillowali dzieci, których było
wyjątkowo dużo, bawiły się po swojemu.
Dla nich organizatorzy Marian Klasiński
i Jan Kołodziejczyk przygotowali wiele
atrakcyjnych konkursów, gier i zabaw.
Ponieważ tradycją jest już w Michałowicach, że każde dziecko biorące udział
w zabawie dostaje nagrodę, chętnych do
zabawy nie brakowało. Bawili się świetnie wszyscy a rozbawione, uśmiechnięte
i zadowolone twarze to dla organizatorów
powód do dumy i satysfakcji. Do zobaczenia na Święcie Pieczonego Ziemniaka
już we wrześniu. Za pomoc w zorganizowaniu Mistrzostw organizatorzy dziękują: wszystkim zespołom grillującym,
Urzędowi Miasta, Pani Marcie Nowocień,
Panu Marcinowi Sokołowskiemu, Pani
Krystynie Wojnarowskiej, Panu Darkowi
Machelskiemu, Panu Jackowi, leśniczemu
Andrzejowi, Zygmuntowi Zielonce, sponsorom: Pawłowi Kaliszowi, firmie Vinico
i Murakun, radnemu powiatowemu Grzegorzowi Rybarczykowi.
(zdjęcia dostępne na stronie www.piechowice.pl w zakładce galeria zdjęć - Imprezy Miejskie 2014)
tekst Marian Klasiński
zdjęcia Darek Makowski
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Plebiscyt Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska
Promujmy Dolny Śląsk! Wskazując na
atrakcyjność i wyjątkowość naszego regionu czasem trzeba przypomnieć o otaczających nas walorach przyrodniczych, atrakcjach i miejscach noclegowych.
„Bo jesteśmy. Mamy statystycznie najwięcej zabytków w całym kraju, a zamków
w Kotlinie Jeleniogórskiej więcej niż w
słynnej dolinie Loary. Mamy piękne góry
ze świetnymi szlakami turystycznymi i
urokliwymi schroniskami. Mamy w końcu
niezwykłą historię tworzoną przez stulecia
i tajemnice, które kochają chyba wszyscy.
To stąd przecież wziął się sukces kompleksu Riese, sztolni budowanych przez
więźniów obozu koncentracyjnego GrossRosen.
Dolnoślązacy, którzy budują swój region
od 1945 roku, dali mu też coś jeszcze –
otwarcie na świat, ciekawość innych ludzi,
bogactwo tradycji, również kulinarnych,
co w branży turystycznej jest nie do przecenienia”.
Do 31 lipca można było zgłosić kandydatów w następujących kategoriach:
atrakcji turystycznych, bazy noclegowej,
miejscowości, wydarzenia, agroturystyki i

bazy gastronomicznej, w
ogłoszonym przez portal
Nasze Miasto plebiscycie internetowym. Wśród
kandydatów znalazły się
atrakcje turystyczne naszej Gminy: Teatr Nasz
Michałowice, Huta Szkła
Kryształowego „Julia”,
Pracownia Artystycznego Grawerowania Szkła
Pani Małgorzaty Sztabińskiej. W kategorii
baza noclegowa - Pałac
Pakoszów.
Zapraszamy i zachęcamy do głosowania
na naszych kandydatów, promując równocześnie Gminę, wspierając tym samym poprzez oddane w plebiscycie głosy.
Głosować można poprzez:
- smsy w terminie do 5 września,
- Facebooka do 31 sierpnia,
- stronę www.naszemiasto.pl, gdzie na
bieżąco będzie można śledzić wyniki plebiscytu.
Zależy nam na promowaniu tych, którzy
sprawiają, że do Piechowic wracają tury-

Pałac Pakoszów to jedna z atrakcji z naszej gminy,
zgłoszonej do konkursu.

ści, a jego mieszkańcy nie muszą długo
przekonywać innych, że naprawdę jesteśmy wyjątkowym miejscem w kraju.
Plebiscyt Wielkie Odkrywanie Dolnego
Śląska 2014 patronatem honorowym objął
Marszałek Województwa Dolnośląskiego.
Z niecierpliwością czekamy na wyniki
plebiscytu, mając nadzieję, że zgłoszeni
kandydaci otrzymają dużą ilość głosów.
Link do głosowania dostępny na stronie
www.piechowice.pl
Źródło www.naszemiasto.pl
M. Głowala

Kolejna edycja warsztatów „Radość Tworzenia” za nami

„Kto chce tworzyć, musi promieniować radością”
Podobnie,

jak w latach poprzednich,
tak i w tym roku Stowarzyszenie „Nasze
Zdrowie” zrealizowało zadanie publiczne ”ORGANIZOWANIE LOKALNYCH
IMPREZ PROFILAKTYCZNYCH PROMUJĄCYCH BEZUŻYWKOWY TRYB
ŻYCIA DLA DZIECI, MŁODZIEŻY
I DOROSŁYCH” - finansowane ze środków Urzędu Miasta przeznaczonych na
działania profilaktyczne w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania
Narkomanii na 2014 rok.
Projekt „Radość Tworzenia z programem
profilaktyki JESTEM O.K.” skierowany
był przede wszystkim do dzieci uczestniczących w roku szkolnym 2013/2014 w zajęciach Akademii Pożytecznie Spędzanego
Czasu. Celem projektu było przeciwdziałanie uzależnieniom u dzieci i młodzieży,
aktywizacja seniorów i dzieci oraz integracja międzypokoleniowa. W ramach zadania
przeprowadzono, oprócz znanych w latach
poprzednich warsztatów twórczych z ceramiki, również warsztaty profilaktyczne pn.
„JESTEM O.K.” Głównym celem warsztatów ceramicznych było uruchomienie

twórczego myślenia, a warsztatów profilaktycznych promowanie postaw prozdrowotnych, wobec zagrożeń związanych z
używkami. Obie formy kształtowania właściwych wzorców zachowań objęły swym
zasięgiem 30 uczestników, w tym 20 dzieci
i 10 seniorów i miały stacjonarny charakter. W ciągu pięciu dni wykonywano prace
ceramiczne pod kierunkiem profesjonalistów; wykładowców i studentów Akademii
Sztuk Pięknych z Wrocławia.
Tegoroczne warsztaty miały wyjątkową
oprawę artystyczną, bo oprócz znanego
już z lat poprzednich, zespołu „Szklarki”,
który umilał uczestnikom pobyt, inaugurację tygodniowego obcowania ze światem sztuki zaszczyciła swoją obecnością
artystka grająca na gongach, Pani I. Sallmann. Swoiste „kąpanie” się w dźwiękach
zadziałało na każdego, kto uczestniczył w
tym misterium dźwięku, ciszy i szeptów.
Mistrzyni, przy pomocy męża, wyczarowała dźwiękami cudowny, nierzeczywisty świat. A to był dopiero wstęp do
spędzenia czasu w towarzystwie sztuki i
artystów. Uczestnicy, zarówno dzieci jak
i seniorzy, aktywnie i radośnie uczestni-

czyli w tworzeniu dzieł ceramicznych; lepieniu ręcznym z gliny, toczeniu na kole
garncarskim, czuwali przy wypalaniu,
które stanowiło atrakcję do późnych godzin nocnych. Dzieci chętnie brały udział
w Konkursie Rysunkowym i Malarskim,
gdzie ujawniły się ich prawdziwe talenty.
Atrakcją dla uczestników były wspólne
ogniska i dyskoteki integracyjne. Prace stworzone przez uczestników będzie
można podziwiać na wystawie w Piechowickim Ośrodku Kultury oraz w Szkole
Podstawowej nr 1 w Piechowicach.
Serdeczne podziękowania i wyrazy
uznania składamy Fundacji „Insolita”,
która jest współorganizatorem warsztatów od strony artystycznej. Fundacja z
siedzibą we Wrocławiu utworzyła w Michałowicach Centrum Innowacyjno-Artystyczne wyposażone w odpowiedni sprzęt
i materiały do prowadzenia działań artystycznych. Mamy nadzieję, że w następnych latach mieszkańcy Piechowic będą
mogli korzystać z warunków rozwoju jakie stwarza Centrum.
Stowarzyszenie „Nasze Zdrowie”
prezes Irena Cecerska-Marciniak
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Modlitwa do słońca
Przytul mnie słońce i rozsłonecznij….
By usta uśmiechem rozbłysły.
Ogrzej promieniem ciało.
Spraw, by na świecie dobrze się działo:
Ludzie byli szczęśliwi,
Dzieci głodu nie znały,
Mocą swą sprawczą zakop wojenne topory –
Niech zapanuje spokój a Panów tego Świata
Naucz choć trochę pokory.
Urszula Musielak
Stow. w Cieniu Lipy Czarnoleskiej

Święto
czynu chłopskiego
Od roku 1923 dzień 15 sierpnia święcony
jest jako dzień pamięci żołnierzy poległych
w Bitwie Warszawskiej, którą nazwano
„18 z najważniejszych bitew świata”.
Z upływem lat coraz częściej zapominano jednak, kto głównie w dramatycznych
dla Polski chwilach zadecydował o losach
kraju. Wincenty Witos - premier Rządu
Obrony Narodowej - poderwał do walki
i wysiłku cały naród. Na jego apel nie pozostała obojętna także wieś. Chłopi w zdecydowanej większości wykazali patriotyczną
postawę i stawili się do wojska.
15 sierpnia 1920r. stanowili oni 70 proc.
wszystkich żołnierzy. Dla chłopów polskich wydarzenia z sierpnia 1920r. były i są nadal - Chłopskim Czynem. Co roku
15 sierpnia czczą swoją patronkę - Matkę
Boską Zielną, a jednocześnie składają hołd
swoim bohaterom. Organizowane w tym
dniu obchody są poświęcone pamięci o historycznym wkładzie chłopów i ruchu ludowego w walkę o niepodległość i suwerenność Polski. Również i w naszym mieście,
w dniu 15 sierpnia członkowie koła PSL
przy OSP w Piechowicach zorganizowali
uroczyste obchody Święta Czynu Chłopskiego. Główna uroczystość, poprzedzona
Mszą Świętą, odbyła się w sali OSP w Piechowicach. Obejmowała m.in. przypomnienie zdarzeń historycznych od roku 1920 do
czasu obecnego. Przeplatana była pieśniami
patriotycznymi, które zaprezentował zespół „Szklarki”. Na zakończenie spotkania
ludowego, członkowie koła podjęli uchwałę w sprawie powołania komitetu na rzecz
ufundowania sztandaru gminnej organizacji
PSL w Piechowicach. Na honorowego przewodniczącego komitetu wybrano kol. Kazimierza Huka - Przewodniczącego Zarządu
Wojewódzkiego PSL we Wrocławiu.
Prezes Koła PSL
przy OSP w Piechowicach
Adam Bolek

MOPS informuje...
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w
Piechowicach informuje, że w miesiącu
sierpniu br. składa się wnioski na świadczenia z funduszu alimentacyjnego, natomiast
wnioski o świadczenia rodzinne będą przyjmowane w miesiącu wrześniu br. Osoby,
które nie złożą wniosku w terminie otrzyma-

ją świadczenie z miesięcznym opóźnieniem.
Informujemy jednocześnie, że osoby zainteresowane dofinansowaniem do
obiadów dla dzieci w palcówkach oświatowych mogą składać wnioski o takie
świadczenie od miesiąca września. Serdecznie zapraszamy.

Galeria „ CZTERY PORY ROKU”

Piechowickiego Ośrodka Kultury serdecznie zaprasza do odwiedzania
wystawy fotografii Wojciecha Deji
pn. „Piechowice z lotu ptaka”

Wystawa czynna 05.09 –03.10. 2014r. w godzinach 10.00-17.00.

ZNAJDŹ SWÓJ STYL

Piechowicki Ośrodek Kultury ogłasza zapisy na warsztaty wizażu i stylistyki.
Podczas 8-godzinnego kursu, prowadzonego w formie warsztatów, każda uczestniczka
nauczy się samodzielnie wykonywać odpowiedni dla swojej urody makijaż dzienny
i okolicznościowy, dobierać odpowiednie kolory do swojej karnacji. Z naszym
instruktorem każda z pań odnajdzie swój styl, właściwy dla osobowości i urody.
Warsztaty poprowadzi wykwalifikowana instruktorka pani Agata Wielocha,
która współpracowała jako charakteryzatorka z Teatrem Muzycznym „ROMA”
w Warszawie, a w chwili obecnej pracuje w Operze Wrocławskiej.
Zapisy na warsztaty prowadzone będą do 22 września br. w punkcie IT Piechowickiego
Ośrodka Kultury, Piechowice ul.Żymierskiego 53. Zgłoszenia przyjmowane będą
telefonicznie pod nr.tel.757617201,
e-mailowo na adres informaja@piechowice.pl lub osobiście.
Organizator pokrywa 50% kosztów warsztatów, natomiast każda z uczestniczek
poniesie koszty w wysokości 40-50 zł (w zależności od ilości zgłoszeń).
Warsztaty odbędą się w dniach 6 i 13 października br.
przy liczbie zainteresowanych 8-10 osób.
Ilość miejsc ograniczona.
Serdecznie zapraszamy.
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Publiczne czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza
odbędzie się w całej Polsce 6 września 2014 roku.
W Piechowicach rozpocznie się o godzinie 13.00 w parku miejskim „Szklany Ogród”
z udziałem m.in. znanego aktora Ryszarda Wojnarowskiego
oraz Witolda Rudolfa - Burmistrza Miasta Piechowice. Zapraszamy
mieszkańców Piechowic, gości i turystów do wzięcia udziału w tym wydarzeniu.
Organizator: Piechowicki Ośrodek Kultury i Urząd Miasta Piechowice

Szanowni Państwo, Drodzy Rodacy!

Dwa lata temu Narodowe Czytanie zainaugurowała wspólna lektura „Pana Tadeusza” Adama
Mickiewicza. W zeszłym roku, podczas drugiej odsłony akcji, w całej Polsce czytaliśmy
dzieła Aleksandra Fredry. Odkrywaliśmy piękno, ale też ciętość Fredrowskiego języka,
mądrość i aktualność jego diagnoz.
W tym roku, 6 września, pragnę zaprosić Państwa do lektury „Trylogii” Henryka Sienkiewicza.
W powieściach tworzących ten cykl pierwszy polski noblista w wyjątkowy sposób połączył
głęboki patriotyzm z fascynującą przygodą, a nierzadko komizmem i humorem. „Trylogia” to
obraz Polski różnorodnej i wielokulturowej, to wyraz naszych narodowych tęsknot i marzeń,
kronika naszych militarnych oraz duchowych zwycięstw.

Dąb kolumnowy

- dar Gminy
Demitz - Thumitz
przyjął się w parku
Zielone liście dębu, który został podarowany przez gminę Demitz-Thumitz
partnera projektu „Drogi do szkła i granitu” świadczą, że drzewko przyjęło się.
Dąb został wkopany podczas otwarcia
„Szklanego Ogrodu” i pozostanie pamiątką współpracy Gminy Miejskiej Piechowice oraz Gminy Demitz-Thumitz.
W parku prawdopodobnie zostanie posadzone kolejne drzewko jako pamiątka
międzynarodowej współpracy Gminy
Miejskiej Piechowice.
Tym razem ma to być czeska Lipa pochodząca z Radvanic.
J. Bumażnik

„Trylogia” zachwycała, prowokowała do dyskusji i choć czasem prowadziła do sporów czy
polemik – kształtowała całe pokolenia Polaków. Kolejne jej wydania wciąż trafiają na półki
w tysiącach polskich domów. Pisana „ku pokrzepieniu serc” w czasach, gdy Polska była pod
zaborami, istnieje w narodowej pamięci niczym mityczna historia o poszukiwaniu prawdy,
o potrzebie duchowej przemiany, o poświęceniu i honorze.
Narodowe Czytanie stanowi wspaniałą okazję, by raz jeszcze przeżyć zapierające dech
w piersiach przygody Sienkiewiczowskich bohaterów. Bo choć doskonale znamy treść jego
książek, to przecież podczas każdej kolejnej lektury na nowo trzymamy kciuki za Kmicica,
Wołodyjowskiego czy Skrzetuskiego. Wspólna lektura to również doskonały moment,
by odczytać ten tekst na nowo, by zadać mu współczesne pytania, zastanowić się nad tym,
co mówi nam dziś o Polsce i Polakach. Dlatego zapraszam wszystkich Państwa, abyśmy
razem przeczytali „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, pamiętając o tym, iż najwybitniejsze
dzieła rodzimej literatury tak pięknie jednoczą nas jako wspólnotę, wzmacniają polską
tożsamość i narodową dumę.
Wszystkich Państwa zachęcam do uczestniczenia w Narodowym Czytaniu.

Z okazji obchodzonego
w dniu 01.08.2014r. jubileuszu 25 – lecia istnienia

Pracowni Artystycznego Grawerowania Szkła
Burmistrz Miasta Piechowice
składa
Pani Małgorzacie Sztabińskiej
najserdeczniejsze gratulacje oraz słowa uznania
za długoletnią działalność, życząc Pani dalszego rozwoju
Pracowni oraz wielu zawodowych sukcesów, aby
dotychczasowe zaangażowanie oraz lata niestrudzonego
wysiłku znalazły wśród kolejnych pokoleń godnych
kontynuatorów.

Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf
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Koncert Rodzin Muzykujących
15 czerwca w Piechowickim Ośrodku Kultury odbył się Koncert Rodzin
Muzykujących. Organizatorem
koncertu było Stowarzyszenie Chór
Parafialny Harfa, przy wsparciu
Urzędu Miasta Piechowice w ramach
realizacji zadań publicznych.
„Działalność wspomagająca rozwój
wspólnot i społeczności lokalnych” – to
główne zadanie projektu. Czy koncert
przyniósł oczekiwane zamiary? Śmiem
twierdzić, że tak. Chociaż trudno siebie
oceniać, gdyż może to być ocena nie do
końca obiektywna. Jednak tak jak pisaliśmy wcześniej w zaproszeniach, „Takiego Koncertu w Piechowicach jeszcze nie
było”. I tak właśnie się stało. Przyjechali
do naszego miasta muzycy Filharmonii
Wrocławskiej, Wałbrzyskiej, Dolnośląskiej z Jeleniej Góry. Przyjechały rodziny
muzyków zawodowych ze swoimi dziećmi, by zaistnieć dla naszej lokalnej społeczności. By pokazać nam, że muzyka
łączy pokolenia, że muzyka wychowuje,
jednoczy.
Na wielkie słowa uznania zasługuje rodzina Czopków. Mama Magda - harfistka,
syn - śpiewak operowy. Po ich występie
części koncertowej jedna osoba z widowni stwierdziła „Ja głośno krzyczę, ale tego
tenora na pewno bym nie przekrzyczał.”
Soczyste brawa otrzymała rodzina Ślubowskich. W ich wykonaniu usłyszeliśmy
utwory muzyki klasycznej, przetransponowane na muzykę rozrywkową. Aplauz
z widowni po występie to najlepsze świadectwo uznania dla ich pracy. Widownia
była zachwycona.
Wspólne muzykowanie rodziców
i dzieci to nie lada frajda dla wykonawców. Z tego co usłyszeliśmy za kulisami
– Mamuśki, Tatuśkowie mieli większą
tremę przed wyjściem na scenę, niż ich
pociechy. Na zakończenie koncertu wy-

stąpił Chór Harfa ze swoim krótkim programem.
Wielkie dzięki składamy Pani Magdzie
Czopka –Harfa i Panu Robertowi Wróblewskiemu – fortepian za akompaniament
do wykonywanych przez nas utworów.
Jak dopisała widownia, społeczność piechowicka? Myślę, że nie najgorzej. Sto
osób na sali to na pewno dobra frekwencja. Nie zabrakło jak zwykle Burmistrza
Witolda Rudolfa. Wysłaliśmy około 100
zaproszeń do mieszkańców Piechowic.
Nie zawiedli fani Chóru Harfa. Brakło na
widowni, niestety, Radnych Miasta. Czy
naprawdę nikogo z nich kultura nie interesuje?
Dodatkowym sukcesem, jakim powinniśmy się pochwalić, to spotkanie towarzyskie muzyków i widowni. Możliwość
rozmów w bezpośredniej bliskości z wykonawcami to wielka frajda dla wszystkich.
Przy kawie, herbacie- opowieści nie było
końca. O słodkości zadbali nasi wspania-

li sponsorzy: Cukiernia „U Mistrza Jana
Deniusza”, Piekarnia „HALUTEK”, Piekarnia „ULIJANKA”. Wielkie – słodkie
dzięki. Dodatkiem do słodkości był wspaniały catering z Baru „ODNOWA”. My
organizatorzy zadbaliśmy o waszą duszę,
a Wy - o nasze żołądki. Dodatkowym sponsorem Koncertu była nasza Piechowicka
„Huta Julia”. Drobne pamiątki (kryształowe zwierzaczki) jakie otrzymali wykonawcy na pewno mają swoje dumne miejsce na
półeczkach domowych.
Specjalne podziękowania od organizatorów kierujemy do Dyrektor Piechowickiego
Ośrodka Kultury - Pani Anny Kalisz. Bez
Pani życzliwości dla naszego Chóru Harfa nie było tak wspaniałej uczty dla ucha,
duszy i serca. Mamy nadzieję, że „Koncert
Rodzin Muzykujących” wejdzie na stałe w
kalendarz imprez Miasta Piechowice. Myślę, że warto. Dziękujemy, Dziękujemy.
Andrzej Tobiasz
prezes Chóru Harfa
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Burmistrz Miasta Piechowice

ogłasza przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Piechowicach:
1. Przetarg odbędzie się w dniu 26.09.2014r. od godz. 9.00, w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice przy ul. Żymierskiego
49 (na parterze pok. nr 4).
2. Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić w terminie do dnia 22.09.2014r. na konto Urzędu Miasta
Piechowice PKO BP SA O/Jelenia Góra nr 57 1020 2137 0000 9102 0147 6241.
3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne posiadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy,
którzy spełniają warunki określone w ustawie z 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U.
Nr 167 poz.1758 z 27.07.2004r. z późn. zm.).
4. Przedmiotem przetargu są następujące nieruchomości gruntowe objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Piechowice:
• działka nr 273/95 o pow. 729m2, położona w Piechowicach, obręb: 0005 przy ul. Szymborskiej, przeznaczona pod
budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, II przetarg rozpocznie się o godz. 9.00, cena wywoławcza działki wynosi
– 45.000,00 zł.
• działka nr 273/96 o pow. 1065m2, położona w Piechowicach, obręb: 0005 przy ul. Szymborskiej, przeznaczona pod
budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, II przetarg rozpocznie się o godz. 9.15, cena wywoławcza działki wynosi
– 56.000,00 zł,
• działka nr 273/97 o pow. 980m2, położona w Piechowicach, obręb: 0005 przy ul. Szymborskiej, przeznaczona pod
budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, II przetarg rozpocznie się o godz. 9.30, cena wywoławcza działki wynosi
– 58.000,00 zł,
• działka nr 273/55 o pow. 841m2, położona w Piechowicach, obręb: 0005 przy ul. Prusa, przeznaczona pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, IV przetarg rozpocznie się o godz. 9.45, cena wywoławcza działki wynosi – 48.339,00 zł,
• działka nr 273/69 o pow. 690m2, położona w Piechowicach, obręb: 0005, przeznaczona pod budowę jednorodzinnego
budynku mieszkalnego, III przetarg rozpocznie się o godz. 10.00, cena wywoławcza działki wynosi – 41.943,00 zł,
• działki nr 52/8 i 52/10 o łącznej pow. 2561m2, położone w Piechowicach, obręb: 0008 przy ul. Żymierskiego, przeznaczone pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, XII przetarg rozpocznie się o godz. 10.15, cena wywoławcza
działki została obniżona do XII przetargu o 40% i wynosi – 60.480,00 zł,
• działka nr 349/2 o pow. 1387m2, położona w Piechowicach, obręb: 0003 (Górzyniec) przy ul. Górnej, przeznaczona pod
budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, XV przetarg rozpocznie się o godz. 10.30, cena wywoławcza działki została obniżona do XV przetargu o 30% i wynosi – 47.824,00 zł,
• działka nr 207/10 o pow. 1342m2, położona w Piechowicach, obręb: 0003 (Górzyniec) przy ul. Modrzewiowej, przeznaczona pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, XV przetarg rozpocznie się o godz. 10.45, cena wywoławcza
działki została obniżona do XV przetargu o 20% i wynosi – 78.080,00 zł,
• działka nr 364/3 pow. 1264m2, położona w Piechowicach, obręb: 0007 (Michałowice) przy ul. Kolonijnej, przeznaczona
pod budowę jednorodzinnego budynku mieszkalnego, XV przetarg rozpocznie się o godz. 11.00, cena wywoławcza działki
została obniżona do XV przetargu o 10% i wynosi – 91.134,00 zł,
• działka nr 52/11 o pow. 1187m2, położona w Piechowicach, obręb: 0008 przy ul. Sudeckiej, przeznaczona na cele rekreacyjne bez obowiązku zabudowy, XII przetarg rozpocznie się o godz. 11.15, cena wywoławcza działki została obniżona do
XII przetargu o 40% i wynosi – 22.740,00 zł,
• działki nr 46/5 i 52/9 o łącznej pow. 2382m2, położone w Piechowicach, obręb: 0008 przy ul. Zielonej, przeznaczone
na cele mieszkaniowe bez obowiązku zabudowy, V przetarg rozpocznie się o godz. 11.30, cena wywoławcza działek została
obniżona do V przetargu o 30% i wynosi – 61.475,40 zł,
• działka nr 46/4 o pow. 1080m2, położona w Piechowicach, obręb: 0008 przy ul. Zielonej, przeznaczona na cele mieszkaniowe bez obowiązku zabudowy, V przetarg rozpocznie się o godz. 11.45, cena wywoławcza działki została obniżona do
V przetargu o 20% i wynosi – 33.456,00 zł,
• działki nr 36/1 i 35 o łącznej pow. 4865m2, położone w Piechowicach, obręb: 0004 przy ul. Piastowskiej (bezpośrednio przy drodze krajowej nr 3), przeznaczone na cele zabudowy usługowej, XV przetarg rozpocznie się o godz. 12.00, cena
wywoławcza działek została obniżona do XV przetargu o 20% i wynosi – 238.144,00 zł,
5. Po wygraniu przetargu nabywca nieruchomości będzie zobowiązany do wpłacenia pozostałej kwoty wraz kosztami postępowania, w terminie 14-tu dni licząc od dnia przetargu. Niedotrzymanie terminu powoduje przepadek wadium, a przetarg
czyni się niebyłym.
6. Ustala się miesięczny termin podpisania aktu notarialnego.
7. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w terminie do dnia 26.09.2014r.
Szczegółowe informacje na temat warunków i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Piechowice
przy ul. Żymierskiego nr 49 w pok. nr 17 tel. 75 75 48 916.”
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Poprawki na Żymierskiego

Stanowisko RIO
w sprawie wydawania
gazety gminnej
W związku z ukazaniem się stanowiska Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wydawania
gazety gminnej, informujemy że w Informatorze
Piechowickim mogą być jedynie publikowane
ogłoszenia o charakterze niekomercyjnym i takie,
które zawierają informacje o działaniach związanych z wydarzeniami i sprawami dotyczącymi
ogółu mieszkańców i samorządu terytorialnego.
W tej sytuacji nie jest możliwe przyjmowanie reklam i ogłoszeń od podmiotów prywatnych, które
mają charakter komercyjny.
Biorąc pod uwagę powyższe informujemy, że
traci moc Zarządzenie nr 12/2013 Burmistrza
Miasta Piechowice z dnia 27 marca 2013 r. w
sprawie cennika opłat za zamieszczanie ogłoszeń w Informatorze Piechowickim. Ogłoszenia
- reklamy będą nadal publikowane w swych treściach zgodnie z zawartymi umowami długoterminowymi, natomiast od sierpnia 2014 r. nie będą
przyjmowane żadne nowe.
M. Głowala

Oprócz trwającej przebudowy
mostu, Dolnośląska
Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu prowadzi drobne prace
remontowe na ulicy Żymierskiego w
Piechowicach.
– Prace realizowane w Piechowicach, w ciągu drogi wojewódzkiej
nr 366, dotyczą
przebudowy elementów kanalizacji deszczowej. Odnowionych i naprawionych zostanie
kilkanaście studzienek wpustowych.
Przebudowa studzienek obejmuje:
miejscową rozbiórkę nawierzchni,
wymianę studzienek wpustowych
ceglanych na betonowe wraz z
osadnikami, oczyszczenie przykanalików, podłączenie studzienek do

istniejącej kanalizacji deszczowej,
zamontowanie kołnierzy i kratek żeliwnych oraz odtworzenie podbudowy, nawierzchni bitumicznej i usunięcie oznakowania tymczasowego
– poinformował Michał Nowakowski z DSDiK. Prace mają zakończyć
się do końca sierpnia.

R E K L A M A

SPRZEDAM DZIAŁKI
Nr 29

Michałowice

Nr 112/3

Michałowice

Nr 428

Michałowice

Nr 16, 51, 52

Piechowice
obręb 6

Nr 54,55/2
81, 70

rolna
budowlana
rolna

SKLEP ODZIEŻOWY

1,46 ha

90.000 zł

0,72 ha

270.000 zł

1,65 ha

85.000 zł

budowlano(5 ha)

Szklarska Poręba leśno-rolna 9,85 ha 1. 550.000 zł
obręb 3
(4,85 ha)
działki graniczące ze sobą

tel. 504-505-743

R.Z.

„KUPCIUSZEK”

• ekskluzywna odzież
• tani bucik
Piechowice, ul. Żymierskiego 53
czynne: pon. – pt. 10.00 – 17.00, sob. 10.00 – 14.00

SKLEP OBUWNICZY

„KOPCIUSZEK”

MARKOWE OBUWIE !!!
Piechowice, ul. Żymierskiego 48
czynne: pon. – pt. 10.00 – 17.00, sob. 10.00 – 14.00

USŁUGI POGRZEBOWE
Włodzimierz Kraszewski

SKLEP NATALII

ul. Mickiewicza 10 (obok poczty), Piechowice

tel. 75 76 11 099

PIECHOWICE, ul. Nowotki 1
tel. 75 76 11 983, 505 111 529
CHŁODNIA, TRUMNY, KRZYŻE,
TABLICZKI, URNY, KREMACJA, WIEŃCE,
WIĄZANKI, TRANSPORT

Otwarte
0
T 7:30 – 17:0

PN – P
14:00
SOB – 8:00 –
miedź, ocynk, kanaliza, system zgrzewalny, PEX,
art. elektryczne, chemia budowlana,
chemia gospodarcza, drobne artrykuły
gospodarstwa domowego, rolety, regipsy, proﬁle

Konkurencyjne ceny - dowóz gratis

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

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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Kalendarium wyborcze
Już 16 listopada 2014 roku odbędą się kolejne wybory samorządowe.
Dla władz lokalnych oznacza to konieczność podjęcia wielu czynności
wyborczych, dla których prawo przewidziało konkretne terminy.
W pierwszej części kalendarium wyborów samorządowych publikujemy
czynności, które muszą być podjęte do dnia głosowania.

• Ogłoszenie zarządzenia wo- Podmiot wykonujący: Pełno- • Zawiadomienie PKW bądź

jewody ustalającego liczbę radnych wybieranych do rad
Data: 2014-07-21
Termin: 4 miesiące przed upływem kadencji
Podmiot wykonujący: Wojewoda

• Zmiana granic okręgów wy-

borczych w wyniku okoliczności wskazanych w Kodeksi
Data: 2014-08-21
Termin: 3 miesiące przed upływem kadencji
Podmiot wykonujący: Rada
gminy

• Zawiadomienie PKW o utworzeniu komitetu wyborczego
partii politycznej/koalicyjnego
komitetu wyborczego
Data: 2014-09-06
Termin: od dnia ogłoszenia rozporządzenia o zarządzeniu wyborów do 70 dnia przed dniem
wyborów
R E K L A M A

mocnik wyborczy

• Zawiadomienie komisarza
wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego organizacji
Data: 2014-09-06
Termin: od dnia ogłoszenia rozporządzenia o zarządzeniu wyborów do 70 dnia przed dniem
wyborów
Podmiot wykonujący: Komitet
wyborczy

• Zawiadomienie PKW o
utworzeniu komitetu wyborczego organizacji (jeżeli komitet zamierza zgłosić kandydatów w więcej niż jednym
województwie)
Data: 2014-09-06
Termin: od dnia ogłoszenia
rozporządzenia o zarządzeniu
wyborów do 70 dnia przed
dniem wyborów
Podmiot wykonujący: Komitet
wyborczy

komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego
wyborców.
Data: 2014-09-06
Termin: do 70 dnia przed dniem
wyborów
Podmiot wykonujący: Pełnomocnik wyborczy

cz. 1
wyborczych, ich granicach
i numerach, liczbie radnych
wybieranych w każdym okręgu
wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji
wyborczej
Data: 2014-09-08
Termin: 70 dni przed dniem
wyborów
Podmiot wykonujący: Wójt/
Burmistrz

• Zgłoszenie kandydatów na

członków terytorialnych komisji wyborczych
Data: 2014-09-17
Termin: 60 dni przed dniem
wyborów
Podmiot wykonujący: Pełnomocnik wyborczy

• Przedkładanie wójtowi pro-

pozycji zmian siedzib obwodowych komisjach wyborczych
Data: 2014-09-22
Termin: 55 dni przed dniem
wyborów
Podmiot wykonujący: Osoby
zainteresowanie

• Podanie do publicznej wiadomości informacji o okręgach

• Powołanie terytorialnych komisji wyborczych
Data: 2014-09-22
Termin: 55 dni przed dniem
wyborów
Podmiot wykonujący: Komisarz wyborczy
• Uzupełnienie składu terytorialnej komisji wyborczej
Data: 2014-09-25
Termin: 52 dni przed dniem
wyborów
Podmiot wykonujący: Komisarz wyborczy
• Powołanie okręgowych

komisji wyborczych
Data: 2014-09-29
Termin: 48 dni przed dniem
wyborów.
Podmiot
wykonujący:
Państwowa Komisja Wyborcza
We wrześniowym wydaniu
Informatora Piechowickiego ciąg dalszy „Kalendarium wyborczego”.
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W Lechii spore zmiany
i Dawid Świder. Z Maciejowej powrócił
Mariusz Skrobiszewski, z Wrocławia –
Jakub Szalej. Po kontuzjach grę wznowili obrońca Rafał Masłowski i napastnik
Jacek Żydowicz.
Tak naprawdę skład pierwszej drużyny dopiero się klaruje. – Okres przygotowawczy był trudny, gdyż wielu
zawodników było na urlopach, niektórzy wyjechali do pracy. Na razie nasza
postawa jest wielką niewiadomą – nie
ukrywa trener Marcin Ramski. Jakie
cele na ten sezon? – Chcemy jak najFot. PIOTR KUBAN
szybciej zapewnić sobie utrzymanie,
miejsce w środku tabeli, a potem bęRozpoczęły się piłkarskie rozgrywki sezonu
dziemy
myśleć,
co dalej – mówi trener.
2014/2015. W pierwszym ligowym meczu zaNa
inaugurację
Lechia przegrała 0:5 z wystęwodnicy Lechii Piechowice pokonali na wyjeźpującym
w
lidze
okręgowej
Lotnikiem Jeżów w
dzie beniaminka – Rudawy Janowice 2:1.
meczu
Pucharu
Polski.
Ligowy
debiut był już
W przerwie letniej zaszły spore zmiany. Przede
znacznie
lepszy,
lechici
pokonali
2:1 na wyjeźwszystkim w linii ataku. Do trzecioligowych Kardzie
Rudawy
Janowice,
po
golach
Śmigasiewikonoszy odszedł Radosław Paradowski, a Emil
cza
i
Mackiewicza.
Kandyba ma kontuzję kolana i czeka go jeszcze
Lechia to nie tylko seniorzy, prężnie działa
kilkumiesięczna przerwa w grze. Ci dwaj zawodszkółka
piłkarska. W tym sezonie w rozgrywkach
nicy stanowili o sile ofensywnej Lechii w poprzedbędą
uczestniczyły
drużyny juniorów młodszych,
nim sezonie, do nich należy połowa ze wszystkich
trampkarzy,
młodzików,
orlików i żaków. Jest też
strzelonych bramek drużyny. Przed nowym sezogrupa
przedszkolaków.
Najlepsi
z przedszkolanem trener musiał przesunąć do przedniej formacji
ków
będą
mogli
wystąpić
w
zespole
żaków w
zawodników grających na co dzień w linii pomoturniejach.
W
październiku
w
Piechowicach
tracy. To nie jedyne zmiany. Z powodów osobistych
dycyjnie
odbędzie
się
Dzień
Młodego
Piłkarza
na razie nie gra Rafał Kowalski (jest zgłoszony).
Do zespołu doszło kilku zawodników z drużyny (dla przedszkolaków.)
R.Z.

juniorów Karkonoszy Jelenia Góra: bramkarz Kamil Kosiński oraz pomocnicy Patryk Okoniewski

Skład Lechii Piechowice
na sezon 2014/2015

BRAMKARZE
Kamil Kosiński
Tomasz Stefanowicz
Tomasz Niemiec
Mariusz Pogorzała
OBROŃCY
Michał Mackiewicza
Jakub Szalej
Michał Misiura
Krystian Głowik
Rafał Masłowski
Rafał Kowalski
Rafał Woronowicz
POMOCNICY
Rafał Lewandowski
Mateusz Myjak
Jan Tkacz
Sergiusz Pogorzała
Patryk Okoniewski
Dawid Świder
Marcin Morański
Mariusz Skrobiszewski
Robert Wąsiewski

N A PA S T N I C Y
Mariusz Kowalski-Ciepiela
Artur Śmigasiewicz
Emil Kanbdyba
Dawid Kandyba
Tomasz Sobolewski
Jacek Żydowicz

Remonty na stadionie
W czasie przerwy wakacyjnej na stadionie miejskim wykonano w czynie społecznym kilka prac wartych odnotowania.
Grupa wiernych kibiców wykonała
kilka solidnych ławek, które umożliwią

grupie około 30-stu kibicom wygodne oglądanie meczy w nowym sezonie
rozgrywkowym. Za wykonane prace i
poświęcony czas dziękujemy: Danielowi i Natalii Woźniak, Włodkowi Jachimczyk, Markowi Ciepielewskiemu,
Piotrkowi Kozłowskiemu, Mirkowi Norowskiemu i Kasi Piecuch. Materiały
budowlane nieodpłatnie udostępnił klubowi po raz kolejny Sklep Natalii oraz
Firma Abbud.
Odnowiliśmy także kolejne pomieszczenie, tj. łazienkę. Zerwano stare płytki

pamiętające jeszcze czasy III - ligowe,
wyrównano ściany, wymieniono starą instalację i zawory. Położono nowe płytki,
które nieodpłatnie udostępniła nam Firma
Polcolorit.
W przyszłości chcielibyśmy odnowić
napisy na dachu trybuny głównej oraz
uszczelnić dach zaplecza szatniowego.
Przydałyby się także kolejne, nowe ławki.
Jeżeli ktoś chciałby nam pomóc w materiałach lub pracach remontowych, proszę
o kontakt (tel. 500 050 418).
Jarosław Bumażnik

Łazienka dla zawodników w trakcie remontu (po lewej) i po remoncie.

