
 Kryształowy Weekend za nami

Ostatni dzwonek

Ponadto w numerze : Dzień Strażaka, Absolutorium dla burmistrza, Otwarcie Single Tracków, 
Podium w Mistrzostwach Polski, Dzień Dziecka w Piechowicach, Rajd Piechotka, 

Znad Bałtyku w Karkonosze, Młode Orły w Piechowicach.

W Szkole Podstawowej w Piechowicach rozbrzmiał ostat-
ni dzwonek. Uczniowie odebrali swoje świadectwa oraz 

czule pożegnali odchodzącą na emeryturę dyrektor
 Marzenę Sąsiadę.

Awans Lechii!

INFORMATOR

Piechowicki
  EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1731-5220

 
 NUMER 6 /19  CZERWIEC 2019

Kryształowy weekend to nie tylko święto miasta i 
mieszkańców, to nie tylko doskonała zabawa ale rów-
nież pamięć o bogactwie tradycji szklarskich, które 
przez wieki kształtowały rozwój naszej miejscowości.

Po 15 latach przerwy drużyna 
seniorska Lechii Piechowice wraca 

do klasy okręgowej.
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Z a ko ń c z e n i e  r o k u s z ko l n e g o  w SP1
W Szkole Podstawowej w Piechowicach rozbrzmiał ostatni dzwonek. Uczniowie odebrali swoje 

świadectwa oraz czule pożegnali odchodzącą na emer yturę dyrektor Marzenę Sąsiadę.

 W roku szkolnym 2018/2019 naukę 
w Szkole Podstawowej w Piechowicach 
podjęło 367 uczniów. Około jedna trzecia 
z nich otrzymała świadectwa z wyróżnie-
niem, a szkoła może pochwalić się bardzo 
wysoką średnią – 4,24.

- Tak wysoka średnia świadczy o tym, że 
jest to szkoła, w której bardzo dobrze się 
uczy, w której uczniowie nabywają wiedzę 
i umiejętności na bardzo wysokim pozio-
mie. Odzwierciedlają to także różnego 
rodzaju konkursy, w których nasi ucznio-
wie zdobywają nagrody oraz wyniki egza-
minów zewnętrznych – mówiła Marzena 
Sąsiada, dyrektor SP1 w Piechowicach.
 
W uroczystości zakończenia roku szkol-
nego brali udział rodzice oraz przedsta-
wiciele władz miasta. Burmistrz Jacek 
Kubielski gratulował uczniom bardzo 
dobrych wyników w nauce oraz życzył 

bezpiecznego wypoczynku. Ze szkołą 
pożegnali się uczniowie klas ósmych, 
którzy edukację będą kontynuować w 
szkołach średnich. Z uczniami, rodzi-
cami i kadrą pedagogiczną pożegnała się 
także dyrektor Marzena Sąsiada, która po 
17-latach pracy w SP1 postanowiła przejść 

na emeryturę.

- Udało mi się dokonać 
wielu działań, które 
zaplanowałam sobie 
kiedyś w koncep-
cji szkoły. Już wkrótce 
otwarta zostanie nowo-
czesna  pracow ni a 
języków obcych. Udało 
nam się rozbudować 
orlika, zamontować 
siłownię zewnętrzną, 
zakupić stoły ping-pon-
gowe, dystrybutor wody, 

który będzie służył uczniom i nie tylko. 
Zapoczątkowałam powstanie klas sporto-
wych w sekcjach piłki nożnej i biathlonu. 
Udało nam się zakupić nowe komputery 
do pracowni informatycznych co pozwoli 

także na uruchomienie dziennika elektro-
nicznego – wymienia Marzena Sąsiada, 
która swoim następcom życzy powodze-
nia w dalszym rozwijaniu placówki.

- Odchodzę spełniona. Zawsze żyłam 
tą szkołą, zawsze o nią dbałam. Dbałam 
przede wszystkim o poziom nauczania. 
Chciałabym życzyć wszystkim nauczy-
cielom, rodzicom żeby z zadowoleniem 

posyłali swoje dzieci do Szkoły 
Podstawowej nr 1, która mam nadzieję, 
że będzie nadal rozkwitała – zakończyła 
dyrektor Marzena Sąsiada.

Na zakończenie uczniowie klas ósmych 
zaprezentowali krótki spektakl.

Adrian Klimas.
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Burmistrz z aBsolutorium

Pierwszego absolutorium w regio-
nie udzielono w Piechowicach. 

Kwestia uchwały absolutoryjnej w wielu 
gminach budzi emocje i kontrowersje. 
Często bywa poprzedzona burzliwą dys-
kusją. W Piechowicach tak nie było. Całą 
sprawę załatwiono niezwykle szybko i 
sprawnie.

Debata nad raportem o stanie gminy, 
udzielenie wotum zaufania i udzielenie 
absolutorium burmistrzowi Piechowic z 
tytułu wykonania budżetu gminy za rok 
2018 były jednymi z głównych punktów 
obrad XI Sesji Rady Miasta, która odbyła 
się w sali Piechowickiego Ośrodka Kultury.

W ostatniej nowelizacji ustawy o samorzą-
dzie gminnym ustawodawca wprowadził 
instytucję raportu o stanie gminy. Ma ona 
stanowić podsumowanie pracy burmistrza 
w poprzednim roku kalendarzowym. Jest 
to pierwszy tak obszerny dokument obej-
mujący analizę wielu dziedzin funkcjono-
wania gminy Piechowice.
- Pragnę w tym miejscu podziękować  

pracownikom współpracującym 
przy jego opracowaniu. Mam 
nadzieję, że udało się stworzyć 
dokument, który będzie służył 
wszystkim i będzie jednocześnie 
doskonałym materiałem porów-
nawczym dla przyszłorocznego 
opracowania - podkreślił bur-
mistrz Jacek Kubielski.
Po przedstawieniu raportu, 

kolejnym punktem w porządku obrad 
było głosowanie nad udzieleniem burmi-
strzowi wotum zaufania a następnie abso-
lutorium, które poprzedzone było rozpa-

trzeniem sprawozdania i oceny z wyko-
nania budżetu gminy Piechowice za rok 
2018. Budżetowe sprawozdanie pozy-
tywnie zaopiniowała komisja rewizyjna, 
a jej przewodniczący Leon Smolczyński, 
złożył wniosek o udzielenie absoluto-
rium burmistrzowi. Również Regionalna 
Izba Obrachunkowa pozytywnie oceniła 
sprawozdanie burmistrza z wykonania 
budżetu za rok 2018.

W wyniku podjętych uchwał i wydanych 

zarządzeń plan budżetu Gminy Miejskiej 
Piechowice na dzień 31.12.2018 roku osią-
gnął następujące wielkości:

Dochody budżetowe w Piechowicach 
ogółem zrealizowano w wysokości 
28.755.695,06 zł, co daje wskaźnik zreali-
zowania planowanej wielkości na pozio-
mie 100,59 %,

Wydatki budżetowe  zrealizowano w 
wysokości 27.379.120,56 zł, co stanowiło 
95,97 % wykonania w stosunku do planu.

Zarówno wotum zaufania jak i absolu-
torium zostały udzielone jednogłośnie.

Podczas sesji Rada podjęła m.in jeszcze 
jedną niezwykle istotną uchwałę : W 
sprawie wystąpienia Piechowic ze 
spółki Karkonoski System Wodociągów 
i Kanalizacji spółka  z o.o. z siedzibą w 
Bukowcu. 

Robert Kotecki.

DZIEŃ STRAŻAK A
W sobotę (25 maja) na Placu 
Ratuszowym w Jeleniej Górze 
odbyły się oficjalne uroczystości z 
okazji Dnia Strażaka. Nie zabra-
kło odznaczeń, awansów oraz pre-
zentów, które usprawnią działania 
strażaków i wpłyną na poprawę ich 
bezpieczeństwa. 

Nagrody i wyróżnienia odebrali również 
strażacy z Piechowic. Na wniosek 
prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych 
Rzeczypospolitej Polskiej w Jeleniej Górze, 

Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego 
przyznał nagrodę druhowi 
Marcinowi Wylegale.

Ponadto Burmistrz Piechowic 
wyróżnił nagrodami : ognio-
mistrza Macieja Michalskiego, 
druha Janusza Adamczaka, druha 
Ireneusza Dąbrowskiego, druha 
Pawła Wołangiewicza oraz druha 
Marka Szablewskiego

Strażakom z okazji ich święta 
życzymy przede wszystkim tyle samo 
powrotów co wyjazdów oraz bezpiecz-
nej służby. 

red.



Plenerow y Turniej Szachow y
 o Puchar Poseł na Sejm Zofi Czernow

  
  

 Tradycyjnie już od kilku lat podczas 
Kryształowego Weekendu odbył się 
Plenerowy Turniej Szachowy. Udział w 
turnieju wzięło 21 osób podzielonych na 
trzy grupy w zależności od siły gry i wieku. 
Po niezwykle zaciętych rozgrywkach 

wyłoniono zwycięzców poszczególnych 
kategorii z podziałem na płeć. 

Wyniki : 
I. Kategoria Open (od kat III lub od 18 lat) 
– 2 zaw.
1. Piotr Butkiewicz – Główny Puchar
2. Jakub Błaszkiewicz
II. Kategroria Junior (od kat IV lub 13-17 
lat) – 7 zaw.
 1. Karolina Wodyk (dziewczyna)
 1. Wojciech Potapczyk (chłopiec)
III. Kategoria Młodzików (od 8 do 12 lat do 
V kat.) - 4 zaw.
 1. Gabrysia Szewczyk (dziewczynka)

 1. Paweł Odrzywół (chłopiec)
IV. Kategoria Maluchów (przedszkolacy i 
pierwszacy do 8 lat i bez kat.) - 8 zaw.
 1. Ela Błaszkiewicz 
 2. Jaś Swoboda 
Uwaga: W kategorii Open i Maluch nie 
było podziału na płeć zawodnika (jedna 
nagroda), a w kategorii Junior i Młodzik 
był podział na płeć i były dwie nagrody.

Lech Rębisz
Klub Logiczny
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Sp r aw o z d a n i e  Z  XXXi Ja s n o g ó r s k i c h  Sp o t k a ń 
Tr z e ź w o ś c i o w y c h

W dniach 1-2 czerwca pojechaliśmy do 
Częstochowy.

Nasza grupa trzeźwych ludzi z Klubu 
Abstynenta ,,EDEN” i grupy AA 
,,Kamienna” oraz naszych przyja-
ciół z klubów z Jeleniej Góry, Miłkowa, 
Szklarskiej Poręby, Kowar, Strzegomia 
i Kaczorowa. Spotkanie otwierał Ks. 
Ryszard. Każdy z uczestników mógł wybrać 
dla siebie taką część programu, która naj-
bardziej odpowiadała jego potrzebom. 
Jedni wybrali Drogę Krzyżową po Wałach 
Jasnogórskich, niosąc krzyż ,,VOTUM” 
złożony na X Jasnogórskie spotkania AA, 
inni wybrali występy artystyczne związane 
z ruchem AA i trzeźwością, a jeszcze inni 

spotkanie z dawno nie widzianymi przyja-
ciółmi. Hasłem przewodnim było ,,Matka 
na mojej drodze do trzeźwości”. O godzi-
nie 18.00 zostały otwarte mityngi AA, 
Al-anon, DDA, Al-ateen, AŻ (anonimowi 
żarłocy), anonimowych narkomanów oraz 
anonimowych hazardzistów. Niektóre z 
nich trwały nieprzerwanie do białego 
rana. Msza Święta wieczorna odbyła się 
przed szczytem na Błonach Jasnogórskich 
celebrowana przez biskupa Antoniego 
Długosza. Spotkania Jasnogórskie AA są 
organizowane, dzięki życzliwości dobremu 
sercu Ojców Paulinów.  W niedziele popo-
łudniu odbyło się zawierzanie w Kaplicy 
Matki Bożej. Było to niezwykłe przeżycie 
jedności, wdzięczności, radości a przede 

wszystkim doświadczenie ogromu Bożej 
Miłości. Dla osób, które tam się wybrało 
było to umocnienie w trzeźwości. Z całej 
Polski zjechało się tysiące osób, nie do 
policzenia. Na zakończenie zaśpiewali-
śmy pieśń ,,Abyśmy byli jedno”...ochoczo 
chwyciliśmy się za ręce, a na twarzy poja-
wiło się wzruszenie. Wszyscy byliśmy 
Jednością. 
Dziękujemy Komisji d/s. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Panu 
Burmistrzowi Miasta Piechowice za 
dofinansowanie wyjazdu na XXXI 
Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe.

Klub Abstynenta EDEN

Dz i e ń  ro d z i n y  w p r z e d s z ko l u  n r  2
„witajcie w naszej bajce .., tu 
wszystko jest możliwe...”
Tegoroczne święto dzieci, rozpoczęliśmy 
bajką w wykonaniu grona pedagogicz-
nego. Naszą tradycją są bajki z morałem, 
w tym roku był to teatrzyk kukiełkowy  pt 
„Kozucha Kłamczucha” Podczas insceni-
zacji dzieci dowiedziały się, że kłamstwo 
nie popłaca i zawsze jest zdemaskowane. 
Po przedstawieniu wszystkie dzieci zasia-
dły do słodkiego poczęstunku przygoto-
wanego przez mamy. Następnie po pod-
wieczorku w grupach odbyły się spo-
tkania z rodzicami. Zajączki przedsta-
wiły program artystyczny składający się 
z wierszy i piosenek, a na koniec wspól-
nie z rodzicami tańczyły i słuchały muzyki 

klasycznej; Misie przygotowały dla rodzi-
ców bajkę pt.”Królewna Śnieżka i siedmiu 
krasnoludków” i zaprosiły do wspólnych 
tańców na królewskim balu, Jeżyki  przed-
stawiły program artystyczny składający się 
z tańców,  wierszy i piosenek dla rodzi-
ców; Pszczółki jak na Starszaków przystało 
deklamowały wiersze, śpiewały piosenki 
dla mam i tatusiów oraz zatańczyły nowo-
czesne układy taneczne. Po przedstawie-
niach dzieci wręczyły rodzicom przygoto-
wane własnoręcznie  prezenty. 
Mimo odwołanego festynu z powodu 
złej aury ten dzień był bardzo udany. 
Kolejnego dnia wszystkie przedszkolaki 
wyruszyły autokarami do kina Helios w 
Jeleniej Górze na bajkę pt .„Panda i banda” 
Z seansu dzieci wyszły z przekonaniem, że 

razem można pokonać wszystkie przeciw-
ności losu i osiągnąć cel.
Przed dziećmi jeszcze  festyn rodzinny 
pełen atrakcji i animacji. W oczekiwa-
niu na niego grupa Misiów zaprosiła 
kolegów na swoją inscenizacje pt.”Kró-
lewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków” 
.Przedszkolaki z zapałem odtwarzały 
powierzone role wykorzystując mimikę, 
siłę głosu i gesty, śpiew i tańce. Innowacją 
przedstawienia było połączenie teatrzyku 
kukiełkowego i gry małych aktorów. Bajkę 
koledzy nagrodzili gromkimi brawami a 
pani dyrektor gratulacjami.
                                                                                  

                                            G. Popera
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Podium w mistrzostwach Polski
W dniach 31.05–01.06.2019 r. odbyły się w Kędzierzynie Koźlu finały Mistrzostw Polski Klas 
E-sportowych w grze CS:GO. Nasza drużyna (Aqualis) w części sezonu zasadniczego r ywalizo-

wała w najwyższej klasie rozgr ywkowej (champions – 8 drużyn) zajmując 3-cie miejsce.

 Udział w lidze champions zapewni-
liśmy sobie już w zeszłym roku dzięki 
dobrym występom i awansem na ówcze-
sne finały rozgrywane w Sosnowcu (zaj-
mując tam 5-te miejsce). W tym roku w 
finałach LANowych w Kędzierzynie udział 
wzięły 4 najlepsze drużyny champions i 4 
z elite (niższa klasa rozgrywkowa) rywa-
lizując między sobą o miano najlepszych 
w swoich ligach. Na turniej pojechaliśmy 
składem w osobach: 

- Krystian Kozek (KZ) – klasa 1 techni-
kum informatycznego
- Kajetan Nowakowski (Retro) – klasa 1 
technikum informatycznego
- Baniewski Maciej (Schmidt) – klasa 1 
technikum informatycznego
- Tomasz Grzegorczyk (TOM) – klasa 2 
technikum informatycznego
- Marcin Dąbrowski (Quov) – klasa 2 
technikum informatycznego
- Wojtek Król (Luffy) – klasa 2 technikum 
informatycznego

 W turnieju w meczu półfinałowym 
zagraliśmy na drużynę The Hoods (Jasło). 
Przegraliśmy w mapach stosunkiem 1:2, 
aczkolwiek po wygranej na pierwszej 
mapie byliśmy blisko zwycięstwa i na 
drugiej. Było blisko ale jak to się mówi: 
„jak się nie wygrywa 2:0 to się przegrywa 
1:2”.W meczu o 3-cie miejsce zagraliśmy 
na drużynę z Jaworzna o nazwie Szybkie 

Szachy (zwycięzcę Ligi z zeszłego roku) 
i po zaciętej walce wygrywamy 2:0 w 
mapach zajmując 3 miejsce w Lidze na 

koniec sezonu 2018/2019 !! 
 Zwycięzcą turnieju ligi champion 
została drużyna Beast.gg z Kędzierzyna 
Koźle.
Bezpośrednio po powrocie z Kędzierzyna 
nasi dwaj uczniowie (Wojtek Król i 
Krystian Kozek) zostali zaproszeni 
do rozegrania meczu w ramach eli-
minacji do kolejnego turnieju LAN w 
Raciborzu (organizowanym przez firmę 
Komputronik). Ich drużyna „Bobaski 

malutkie” w składzie której wchodzą 
jeszcze Vimixen (Lublin), Hope (nasz 
trener Kamil Tarka - Tarnów), Skeew 
(Szybkie Szachy — Jaworzno) pomyślnie 
przeszli etap eliminacji on-line i pojadą 
już w najbliższy weekend 8-9 czerwca na 
finały turnieju LAN do Raciborza.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów. 

ZSTiL w Piechowicach.

S i n g l e  t r a c k i  J u ż  o t w a r t e

Na terenie Transgranicznego Centrum 
Turystyki Aktywnej w Jeleniej Górze 
dokonano oficjalnego otwarcia kom-
pleksu rowerowych Single Tracków. 

Na kompleks o nazwie 
„Olbrzymy” składa 
się 14 ścieżek roz-
mieszczonych na 
terenie Jeleniej Góry, 
Piechowic i gminy 
Podgórzyn. Łącznie to 
około 70 kilometrów 
tras z czego blisko 17,5 
km na terenie naszego 
miasta. Dzięki tej 
inwestycji Piechowice 
stały się częścią kar-
konoskiego centrum 

rowerowego z prawdziwego zdarze-
nia.  Kompleks ma być rozszerzeniem 
dotychczasowej oferty turystyki aktywnej 
naszego regionu i ściągnąć do Karkonoszy 

miłośników rowerów. 
W uroczystym  otwarciu kompleksu 
udział wziął burmistrz Jacek Kubielski. 
Wartość inwestycji to ponad 4 miliony 
złotych z czego 85 % to dofinansowanie 
z Unii Europejskiej.
red.
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Międz ynarodow y Dzień Inwalidy
Z a k o ń c z y l i ś m y  o b c h o d y 
Międzynarodowego Dnia Inwalidy  
w Piechowicach. 

Odbyła się miejska uroczystość, którą 
otworzył Pan Henryk Janowski – 
Przewodniczący Koła nr 9 PZER i I w 
Piechowicach. Przywitał wszystkich przy-
byłych na uroczystość oraz zaproszo-
nych gości:  Pana Stanisława Dziedzica - 
Przewodniczącego Zarządu Rejonowego  
PZER i I w Jeleniej Górze, Pana Jacka 
Kubielskiego – Burmistrza Piechowic, Pana 
Jacka Kamińskiego – Przewodniczącego 
Rady Miasta Piechowice, Pana Dariusza 
Kluka – Wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta  w Piechowicach, Panią Elżbietę 
Zakrzewska – długoletnią sympatyczkę 
miasta Piechowice, Burmistrzyni Kowar, 
Panią Jolantę Piwcewicz – działaczkę 
Fundacji Pojednanie i działaczkę KSON.  
W późniejszym czasie przybyła Pani 
Zofia  Czernow – Posłanka na Sejm RP.  
Referat okolicznościowy przedstawił 
Wiceprzewodniczący Zarządu Koła nr 9  
Pan Stanisław Łabęcki.
Obecnie obchody Światowego  Dnia 
Inwalidy obchodzone są pod hasłem: 
„Bądźmy życzliwi i otwarci na potrzeby 
osób niepełnosprawnych”.

W naszym mieście prowadzona jest sys-
tematyczna praca mająca na celu polep-
szenie warunków życia osobom niepełno-
sprawnym, posiadającym trudne warunki 
życia. Specjalistyczną jednostką zajmującą 
się  pomocą dla osób niepełnosprawnych 
jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
który to świadczy specjalistyczne usługi 
opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla 
osób starszych i niepełnosprawnych.  W 
2018 roku  rodziny korzystały ze świad-
czeń  z pomocy społecznej oraz ze świad-
czeń rodzinnych, wychowawczych oraz 
świadczeń z funduszu alimentacyjnego. 
Formy udzielonej pomocy w 2018 roku:  
Zasiłki stałe  otrzymało 62 świadczenio-
biorców;  zasiłki celowe – 129;  zasiłki 
okresowe – 102;  zasiłek rodzinny wraz 
z dodatkami – 428;  świadczenie rodzi-
cielskie – 15;  świadczenie  pielęgnacyjne 
– 35;  zasiłek pielęgnacyjny – 382;  zasiłek 

dla opiekuna – 5;  specjalny zasiłek opie-
kuńczy  - 11;  jednorazowa zapomoga z 
tytułu urodzenia dziecka – 32;  świad-
czenia wychowawcze - 628;  świadczenie 
dobry start – 453;  świadczenie z fundu-
szu alimentacyjnego – 89;  Karta Dużej 
Rodziny – 41 w formie tradycyjnej oraz 
27 w formie elektronicznej.

Osoby niepełnosprawne, w celu umożli-
wienia im jak najdłuższego pobytu w śro-
dowisku  lokalnym objęte były pomocą w 
formie usług opiekuńczych. Z tej formy 
pomocy skorzystało 20 osób, 2 rodzin 
korzystały ze specjalistycznych usług 
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami 
psychicznymi. Osoby wymagające cało-
dobowej opieki kierowano do Domów 
Pomocy Społecznej. W 2018 roku  w  
Domu Pomocy Społecznej znajdowało się 
12 osób. Z usług opiekuńczych dla osób 
starszych niepełnosprawnych, samotnych 
lub osób, które mieszkają z rodziną, która 
nie może tych  usług zapewnić korzy-
stało 9 kobiet i 2 mężczyzn. Po wysłucha-
niu referatu programowego głos zabrali 
zaproszeni goście, którzy złożyli serdeczne 
życzenia, wręczyli kwiaty i wcześniej przy-
gotowane upominki, za które serdecz-
nie  podziękował Przewodniczący Koła. 
Po części oficjalnej w części artystycznej 
wystąpiły piechowickie dzieci i młodzież 
z Zespołu Muzycznego sPOKoo, którego 
instruktorem prowadzącym jest Pan 
Wojciech Zarówny. Składamy serdeczne 
podziękowania za wspaniały występ.
Następnie rozpoczęła się zabawa, na której 
bawili się wszyscy uczestnicy przybyli na 
uroczystość. Do tańca przygrywał zespół 
muzyczny Marka Fliegera. 

W dniu 20 maja zakończone zostały 
zajęcia „Impresje ruchowe dla Seniorów”. 
Zajęcia trwały od 6 marca i trwały do 29 
maja. Łącznie odbyło się 14 jednogodzin-
nych spotkań, w których uczestniczyło po 
około 20 osób. Zajęcia odbywały się w Sali 
Piechowickiego Ośrodka Kultury. Projekt 
„Impresje ruchowe dla Seniorów”  zakła-
dał systematyczną pracę w tym samym 
gronie 20 – 30 osób. Ukierunkowany na 
interakcje i stwarzanie uczestnikom szansy 

do działania, wypróbowania nowych 
zachowań i umiejętności. Głównym 
celem projektu jest poprawa sprawno-
ści ruchowo motorycznej uczestników. 
Zajęcia prowadzone były dla wszyst-
kich Seniorów, którzy pragną poprawić 
swoją kondycję, zadbać o dobre samo-
poczucie oraz zwiększyć swoją witalność. 
Zajęcia prowadziła rehabilitantka Pani Iza 
Skatulska-Reh – mgr fizjoterapii, specja-
listka II stopnia rehabilitacji ruchowej. 
Po zajęciach ruchowych w dni w dniu 29 
maja dokonano podsumowania wiosennej 
tury ćwiczeń. Oceniono je bardzo wysoko 
i jako bardzo potrzebne, poprawiające 
znacznie sprawność ruchową uczestni-
czek.  Zgłoszono potrzebę dalszego kon-
tynuowania „Impresji ruchowych ..” w 
okresie jesiennym. Zarząd planuje wzno-
wienie zajęć ruchowych od połowy wrze-
śnia i prowadzić do połowy grudnia br.
Zarząd informuje, że w trosce o poprawę 
życia piechowickich Seniorów skiero-
wało pismo z  wnioskami wynikającymi 
z opracowanej Ankiety SENIOR 60+ do 
Burmistrza Piechowic celem ich reali-
zacji. Wymieniono wiele zadań, które 
należy stopniowo realizować.  Są to nie-
jednokrotnie proste prace remontowo-bu-
dowlane. Wskazujemy m.in. na likwida-
cję barier architektonicznych, tj. zrobie-
nie bezkolizyjnych podjazdów w niektó-
rych placówkach użyteczności publicz-
nej, obniżenie krawężników przy przej-
ściach dla pieszych przez jezdnię, ozna-
czyć /wymalować/ przejście dla pieszych w 
Piechowicach Średnich na ul. Nadrzeczną, 
wyznaczyć więcej miejsc parkingowych 
dla inwalidów – tzw. niebieskie koperty 
do parkowania dla inwalidów posiadają-
cych  karty parkingowe.
W dniach od 3 do 15 i od 11 do 23 czerwca 
dwie 45-cio osobowe grupy piechowickich 
Seniorów wypoczywało na wczasach nad 
morzem w Ustroniu Morskim w Ośrodku 
„Cztery Pory Roku.

Zarząd  Koła  nr 9

Burmistrz Miasta Piechowice działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j.  Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j.  Dz.U. z 2018r. poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Piechowicach został wywieszony 

wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży pod numer  RN 6840.1.4.2019.

Wykazy jest dostępny do wglądu w godzinach pracy Urzędu.
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Z a n a m i  ko l e J n y  kr y s z ta ł o w y  we e k e n d
Kryształowy weekend to nie tylko święto 
miasta i mieszkańców, to nie tylko doskonała 
zabawa ale również pamięć o bogactwie tra-
dycji szklarskich, które przez wieki kształto-
wały rozwój naszej miejscowości.

W uroczystym otwarciu wzięli udział przed-
stawiciele władz miasta oraz m.in. Posłanka 
na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Zofia 
Czernow, która po raz kolejny wsparła to 
wydarzenie. Podczas krótkiej ceremonii 
otwarcia burmistrz Jacek Kubielski przeka-
zał symboliczny kryształowy klucz do miasta 
Panu Stanisławowi Zającowi, wieloletniemu 
pracownikowi Huty Julia, który z senty-
mentem wspominał trudne początki pracy 
w hucie. Piątkową część Kryształowego 
Weekendu zakończyły koncerty lokalnych 
artystów – Piotra Wyrostka i pochodzącej z 
Piechowic Anny Waraszko.

Drugi dzień imprezy rozpoczęły warsz-
taty Open Art, dzięki którym można było 
starym przedmiotom nadać nowy wizeru-
nek.  Miłośnicy szachów mogli zmierzyć 
się w turnieju o kryształowy puchar poseł 
Zofii Czernow.  Na scenie prezentowali się 
mali artyści obu piechowickich Przedszkoli 
oraz ci nieco starsi ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 oraz Gimnazjum. Nie zabrakło pokazu 
tańca nowoczesnego w wykonaniu grupy 
Dominiki Lipińskiej. 

Rozstrzygnięto również konkursy orga-
nizowane w Piechowicach. W bieżącym 
roku na wystawę konkursową pn. „ Szklana 
improwizacja” zgłoszonych zostało 16 
prac w kategorii AMATORZY i 14 prac w 
kategorii PROFESJONALIŚCI. Jury kon-
kursu w składzie: p. MałgorzataSztabińska 
p. ElżbietaTrzewiczek – Pietkiewicz  i 
p.Luiza Laskowska  miało bardzo trudne 
zadanie. Kategoria Amatorzy :1 miejsce 
Natalia Piotrowicz – Przekrój „Arbuzy”, 2. 
miejsce Dominika Idziak – Bez tytułu, 3. 
miejsce Karin Paprota „Obraz Kontrolny”. 
Profesjinaliści : 1. miejsce Katarzyna 
Jackowska „Kontrast”, 2. miejsce Paula Lis 
„Kontrast i bajka”, 3. miejsce Dorota Kabiesz 
– Niemiec „Korporacja”

Równie dużym zainteresowaniem cieszył się 
konkurs „Ładnie mieszkać” - na najładniej 
zagospodarowaną posesję w Piechowicach. 
I miejsce zdobyłi Violetta i Wojciech 
Grzeszczuk.
Niezwykle zacięta rywalizacja towarzyszyła 
z kolei zmaganiom szachowym o Puchar 
Zofii Czernow.

Punktualnie o godzinie 18. pod scenę przy-
defilowała orkiestra OSP w Piechowicach a 
oficjalnego otwarcia imprezy dokonali bur-
mistrz Jacek Kubielski w asyście posłanki 
Zofii  Czernow oraz szefa biura senatora 
Krzysztofa Mroza, Jarosława Tarnowskiego. 

Po oficjalnych przemówieniach rozpoczął 
się koncert orkiestry strażaków z Piechowic. 
A kolejnym punktem programu był występ 
kabaretu Fifa Rafa.

Gwiazdą wieczoru był natomiast zespół 
Masters. Publiczność doskonale bawiła 
się przy znanych utworach zespołu : Żono 
moja, Bella, Mazureczka i Szukam dziew-
czyny. Poza tym Masters kojarzony jest 
również z takimi kompozycjami jak: Jestem 
królem Disco, Pijemy Twoje zdrowie, Serce 
do koperty, Słodka jak miód, Schody do 
nieba, Poszukaj szczęścia.

Ostatni dzień Kryształowego Weekendu 
upłynął w rodzinnej atmosferze. Postarali 
się o nią przede wszystkim uczestnicy I 
Rodzinnego Rajdu Rowerowego. Rajdu 
nietypowego, bowiem nie czas był w nim 
ważny a promowanie aktywnego spędza-
nia czasu, popularyzacja  zasad bezpiecznej 
jazdy na rowerze, rozwijanie turystyki rowe-
rowej i przede wszystkim integracja miesz-
kańców Piechowic.
Na 7,5 kilomertrową trasę wyruszyło 15 
rodzinnych drużyn. Każda drużyna miała za 
zadanie przejechać na rowerach wyznaczoną 
na mapie trasę zatrzymując się w 3 miejscach 
zadań  kontrolnych. Emocji było sporo, 
rywalizacja była zacięta bowiem wszystkie 
drużyny spisywały się wspaniale. Na wszyst-
kich czekały więc atrakcyjne nagrody. Po 
emocjach rowerowych przyszedł czas na 
występ zespołu folklorystycznego „Szklarki” 
z Piechowic. Zespół  działa pod patronatem 
Piechowickiego Ośrodka Kultury. Posiada 
na swoim koncie wiele wyróżnień i złotą 
statuetkę- zdobyte na Przeglądach Zespołów 
Ludowych. Repertuar Zespołu to piosenki 
ludowe i popularno- rozrywkowe.
Podczas tegorocznego Kryształowego week-
endu odbyła się też mini Gala Sportu. Rada 

Miasta oraz burmistrz Jacek Kubielski 
uhonorowali    nagrodami mieszkań-
ców Piechowic wyróżniających się za wybit-
nymi osiągnięciami sportowymi. 

Organizatorzy Kryształowego Weekendu 
2019 składają serdeczne podziękowania za 
pomoc i wsparcie w realizacji tego wydarze-
nia dla: 

- Pana Janusza Brylińskiego Prezesa Zarządu 
Przedsiębiorstwa WEPA  Piechowice  
- Państwa Ingrid i Hagena Hartman właści-
cieli Pałacu Pakoszów
- Pana Nicola Giombini Prezesa Zarządu 
przedsiębiorstwa  POLCOLORIT będącego  
obecnie częścią światowej marki MARAZZI 
oraz p. Konrada Lewandowskiego - dyrek-
tora POLCOLORIT S.A. Piechowice  
- Pana Ryszarda Kolata właściciela Huta 
JULIA oraz pani Agnieszki Blachety i pana 
Bartosza Browarnego -Dyrektorów huty 
JULIA 
- Pani Zofii Czernow  Poseł na Sejm RP 
- Pana Andrzeja Raja Dyrektora KPN i pra-
cowników KPN
- Pana Cezarego Czarneckiego oraz p. 
Wojciecha Bartkowiaka -właściciela i kie-
rownika sklepu MRÓWKA w Piechowicach
- Pana Andrzeja Blusza- wieloletniego 
Dyrektora Liceum Plastycznego w J. Górze
- Członków grupy plastycznej PI – ART 
działającej pod patronatem POK
- Radnych RM  tj. p. Pawła Zackiewicza, p. 
Leona Smolczyńskiego i p. Józefa Nadolnego 
oraz wolontariuszy z KA Eden tj. p. Józefa 
i p. Anity Góral, p. Elżbiety Kłosowicz, p. 
Danuty Tomaszewskiej i p. Ryszarda Swastek 
- Pani Małgorzaty Sztabińskiej 
- Firmy JELENIA PLAST 
- Państwa Marii i Bogusława Skowron 
- Pana Jerzego Semeriaka 
- Dyrektora i pracowników Związku Gmin 
Karkonoskich
- Pana Grzegorza Rybarczyka - Radny Rady 
Powiatu Jeleniogórskiego  
- Pana Lecha Rębisza - Prezesa Klubu 
Logicznego

Dzięki Państwa zaangażowaniu impreza 
Kryształowy Weekend była atrakcyjniejsza 
oraz ciekawsza i mamy nadzieję, że spełniła 
oczekiwania naszych mieszkańców. Jeszcze 
raz serdecznie dziękujemy !
      
    POK



	 	 	 	 Kryształowy	weekend
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Na 15-sty Jubileusz wejścia Polski do UE

Można zadać pytanie 
czy to dużo, czy mało?

Aby wypić toast by Polska w Unii 
na zawsze już została.

Obecny Prezydent w kampanii wyborczej
powiedział: „że Polska ruiną stoi”

 była to nieprawda 
mówić w ten sposób takiej osobie nie przystoi

Polska przez te lata bardzo wypiękniała 
nowe drogi i ulice, odrestaurowane kamienice 

itd., itp.

Projekty przez Samorządy napisane, 
w dużej wierze są realizowane, 

zaspokajają potrzeby naszego społeczeństwa, 
więc sporo, sporo jest z przynależności 

do Unii dobrodziejstwa.
Dużo jeszcze do zrobienia 

w naszym kraju mamy.
Potrzebne są dotacje o tym pamiętamy,

A Polexit? - Panowie- 
No nie !- nie mieści się to w głowie.

Urszula Musielak

Burmistrz Miasta Piechowice działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samo-
rządzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce 

nieruchomościami (t.j.  Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta 
w Piechowicach został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerami :  

RN.6845.7.2019, RN.6845.8.2019.
Wykazy są dostępne do wglądu w godzinach pracy Urzędu.
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ra D a u c h w a l i ł a . . .
Gmina Miejska nabyła wymienione nieruchomości przy ulicy 
Kr yształowej z przeznaczeniem na cele publiczne  związane z 
rekreacją oraz urządzeniem miejsc postojowych 

1.działka nr 100/1 o pow. 0,0070ha, dla której w Sądzie Re-
jonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest Księga Wieczy-

sta numer JG1J/00045374/7,
2.działka nr 94/3 o pow. 0,0002ha, dla której w Sądzie Re-
jonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest Księga Wieczy-

sta numerJG1J/00045374/7,
3.działka nr 99/1o pow. 0,0070ha,dla której w Sądzie Rejo-
nowym w Jeleniej Górze prowadzona jest Księga Wieczysta 

numer JG1J/00045375/4,
4.działka nr 94/4 o pow. 0,0002ha,dla której w Sądzie Rejo-
nowym w Jeleniej Górze prowadzona jest Księga Wieczysta 

numer JG1J/00045375/4,
5.działka nr 563/1 o pow. 0,0070ha,dla której w Sądzie Re-
jonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest Księga Wieczy-

sta numer JG1J/00045376/1
6.działka nr 563/2 o pow. 0,0003ha,dla której w Sądzie Re-
jonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest Księga Wieczy-

sta numer JG1J/00045376/1,
7.działka nr 97/1 o pow. 0,0070ha,dla której w Sądzie Rejo-
nowym w Jeleniej Górze prowadzona jest Księga Wieczysta 

numer JG1J/00045371/6,
8.działka nr 96/1 o pow. 0,0070ha,dla której w Sądzie Rejo-
nowym w Jeleniej Górze prowadzona jest Księga Wieczysta 

numer JG1J/00045370/9,
9.działka nr 95/1 o pow. 0,0070ha,dla której w Sądzie Rejo-
nowym w Jeleniej Górze prowadzona jest Księga Wieczysta 

mo t o c y k l e m  P o D a u T o b u S
Groźnie wyglądające zdarzenie miało miejsce na ulicy Pakoszowskiej w Piechowicach. 

Motocyklista wjechał tam pod autobus.
Nie wiadomo dokładnie co było przy-
czyną zdarzenia. Być może motocykli-
stę oślepiło słońce powodując chwilę nie-
uwagi. W każdym razie doszło do zde-
rzenia z autobusem. Na szczęście pręd-
kość nie była duża więc nikomu nic się 
nie stało. Autokar jechał bez pasażerów. 
Szczegółowy przebieg zdarzenia ustalą 
policjanci.
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znad Bałtyku w karkonosze Po raz 27
Już po raz 27 kolarze startujący w wieloetapowym wyścigu Bałtyk - Karkonosze Tour dotarli 

do mety. Ostatni etap wyścigu rozegrano dziś na trasie z Piechowic do Karpacza.

 Punktualnie o godz. 13:00 burmistrz 
Piechowic Jacek Kubielski dał sygnał do 
startu. Trasa etapu wiodła z Piechowic 
przez  Michałowice, Podgórzyn, 
Przesiekę, Borowice, Sosnówkę, Miłków, 
Kowary, Przełęcz Kowarską, Ściegny -  
do Karpacza. Zarówno pierwsza lotna 
premia, jak i premia górska wyznaczone 
były w Piechowicach. Zwy cięzcą tego kró-
lew skiego etapu został repre zen tant Nie-
miec Chri stian Koch (LKT Bran den burg). 
Trium fa to rem całego wyścigu został 
jed nak Polak Kamil Małecki (CCC Deve-
lop ment), który zdo łał dziś obro nić żółtą 
koszulkę lidera. Małecki cały czas spo koj-
nie kon tro lo wał prze bieg wyda rzeń, a na 
metę w Kar pa czu wje chał dziś jako piąty, 
zale d wie 4 sekundy po zwy cięzcy etapu.
 Bał tyk-Kar ko no sze Tour – eta powy 
wyścig kolar ski, orga ni zo wany w dru-
giej poło wie maja (wcze śniej w czerwcu 
i lipcu) w zachod niej czę ści Pol ski (woje-
wódz twach: zachod nio po mor skim, wiel-
ko pol skim, lubu skim oraz dol no ślą skim). 
Zali czany do pol skiego cyklu wyści go-
wego Pro Liga i kon ty nen tal nego cyklu 

wyści go wego UCI Europe Tour. To drugi 
w ran kingu po Tour de Polonge wyścig 
roz gry wany na szo sach w naszym kraju.
 Staraniem władz i burmistrza 
Piechowic, kolarze jadący w tym wyścigu 
po raz kolejny ścigali się na ulicach 
Piechowic. Spróbowali swoich sił także 
na stromych podjazdach w Jagniątkowie 
i Michałowicach. Barwny peleton budził 
spore zainteresowanie mieszkańców, 
którzy głośno dopingowali ścigających 
się kolarzy.

Robert Kotecki.

mł o d e  or ł y  w P i e c h o w i c a c h
Mobilna Akademia Młodych Orłów 
czyli nowy innowacyjny projekt PZPN, 
który ma na celu wyłonić największe 
talenty w naszym kraju oraz edukować 
trenerów już po raz drugi zawitał do 
Piechowic.

 Mobilna Akademia Młodych Orłów 
to projekt, którego ma być podniesie-
nie świadomości oraz jakości piłkarskiej 
edukacji. 
 Na każde województwo jest przy-
dzielonych dwóch trenerów wyposażo-
nych w profesjonalny sprzęt piłkarski  i 
treningowy – „Prawdziwy trener inspi-
ruje nie tylko zawodników, ale też swoich 
kolegów po fachu – mówiła Magdalena 

Urbańska, Dyrektor Departamentu 
Grassroots PZPN. – Te zespoły trener-
skie nie tylko wyszukują lokalne talenty, 
ale też służą kształceniu trenerów. Mają 
jednolity program, nauczali najnowszych 
trendów szkoleniowych oraz prowadzili 
praktyczne pokazy treningów”.
 Przeprowadzenie 4 bloków szkolenio-
wych w formie warsztatów teoretycznych i 
praktycznych jest jednym z ważniejszych 
celów programu. 
 - “Staramy się odwiedzać różne miej-
scowości aby mieć możliwość poznania 
jak największej ilości młodych adeptów 
piłki nożnej oraz spotkać się z jak naj-
większą ilością trenerów. Oprócz szkoleń 
czysto piłkarskich na warsztatach poru-
szane są tematy szkoleniowe pośred-
nio związane z rozwojem piłkarskim jak 
odpowiednie żywienie, dyskryminacja 
w piłce nożnej czy edukacja w procesie 
szkolenia” - podkreśla Mateusz Kalużniak 
koordynator Mobilnej Akademii Młodych 
Orłów na Dolnym Śląsku. 
 Szkolenia dedykowane są zarówno 
trenerom, nauczycielom czy działaczom 

sportowym pracującym z dziećmi i mło-
dzieżą, jak i samym zawodnikom w kate-
goriach U 11 i U 13. Jeśli chodzi o zawod-
ników to uczestniczą oni w pokazowym 
treningu i grze selekcyjnej, dzięki którym 
mogą trafić do bazy Systemu Obserwacji 
PZPN . Innymi słowy celem projektu 
jest odkrywanie talentów,  właśnie z tych 
mniejszych miejscowości, o których nikt 
by się nie dowiedział.
 - ”To dla nas spore wyróżnienie, że 
Akademia Młodych Orłów po raz drugi 
jest w Piechowicach. Wyróżnienie oraz 
ogromna zachęta i motywacja dla dziecia-
ków, bowiem mogą zaprezentować swoje 
umiejętności selekcjonerom Akademii” 
- mówił z kolei Marcin Ramski trener 
Lechii Piechowice.

Robert 
Kotecki. 
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 „mo J e mi a s t o-mo i m  Do m e m”
 W ramach realizacji zadań z 
zakresu preorientacji zawo-
dowej, w którą wpisuje 
się nasz  programu autor-
ski „Moje miasto-moim 
domem” przedszkolaki   
poznały pracę hutników w 
hucie szkła kryształowego, 
której historia sięga polowy 
XIX wieku i jest nieroze-
rwalnie związana z dawną 
hutą Josephine i hutą Fritza 
Heckera, która znajdowała 
się w Piechowicach. 
W obecnie działającej hucie 
„Julia”,dzieci poznały i zoba-
czyły  proces ręcznej pro-
dukcji szkła kryształowego 
i jego zdobienie. Podglądały 
hutników pracujących przy 
piecu hutniczym, obser-
wowały jakiej precyzji i 
doświadczenia wymaga ich 
praca, która przynosi oczeki-
wane efekty.  Z ciekawością 

obserwowały również panie 
grawerujące kryształy. 
Przedszkolaki były oszoło-
mione ilością  i różnorod-
nością zgromadzonych eks-
ponatów w firmowym skle-
piku ( odnalazły tu nawet 
pantofelek Kopciuszka)  
Kolejnym ciekawym prze-
życiem dla dzieci okazała 
się wycieczka do Pałacu 
Pakoszów w Piechowicach. 
Tym razem dzięki uprzej-
mości właściciela pana 
Hagen Hartmana, dzieci 
miały możliwość poznania 
historii zabytkowego pałacu 
z pierwszej połowy XVIII w. 
i jego zwiedzenia. W pałacu  
przedszkolaki obejrzały  film 
prezentujący walory pałacu 
oraz historię jego renowacji. 
Dowiedziały się również, że 
dawniej obiekt wykorzy-
stywano jako bielarnię lnu. 

Podczas pobytu w pałacu 
weszły do odnowionej sali 
Barokowej z jej iluzjoni-
stycznymi i allegorystycz-
nymi obrazami, biblio-
teki pełnej książek, ukrytej 
nowoczesnej kuchni oraz 
wspięły się po krętych scho-
dach do pokoju pokrytego 
ręcznie malowanymi kafel-
kami. Olbrzymia przyjem-
nością podczas tego sło-
necznego dnia była zabawa 
na pałacowym placu zabaw 
oraz możliwość spróbo-
wania pałacowych wypie-
ków. Jeszcze w przedszkolu 
dzieci wspominały słodkie 
pałeczki czekoladowe.
Z a  z o r g a n i z o w a n i e 
wycieczki  dziękujemy 
mamie Oli pani Karolinie 
Wolińskiej, która opie-
kowała się nami podczas 
wycieczki.

Wakacyjny  dyżur przedszkola
W lipcu Przedszkole Samorządowe 
jest zamknięte, zgodnie z projek-
tem organizacyjnym na rok szkol-
ny 2018/2019. Pracę rozpoczyna-
my w sierpniu w godz. 6.30-16.00. 
Wszystkim przedszkolakom i ro-
dzicom życzymy pięknych, cieka-
wych i bezpiecznych wakacji. Na-
szym absolwentom i ich rodzicom 
dziękujemy za wspólne poznawanie 
świata, życzymy Wam sukcesów na 
kolejnych szczeblach edukacji. Ser-
decznie dziękujemy za współpracę 
wszystkim rodzicom i przyjaciołom 
przedszkola. Do zobaczenia po wa-
kacjach.

odpłatne „wak acJe w mieście” ?
Wobec pojawiających się pytań o organi-
zację zajęć dla dzieci w wymiarze 8 godzin  
dziennie ( wraz z posiłkami ) podczas 
wakacji i ferii chcemy ocenić zaintereso-
wanie rodziców i dzieci z Piechowic tego 
typu usługą.  

 Aby przybliżyć zainteresowanym 
założenia organizacyjne odpłatnych zajęć 
wakacyjnych dla dzieci (które mogłyby 
być realizowane przez Piechowicki 
Ośrodek Kultury począwszy od najbliż-
szych ferii zimowych) przedstawiamy 
poniżej wstępne założenia organizacji tego 
typu zajęć.

WSTĘPNE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE 
1. Zajęcia prowadzone będą w 2 grupach 
zainteresowań tj.: grupa sportowo 
– turystyczna
    ( przeważający rodzaj aktywności: zajęcia 
sportowe, piesze wycieczki ),  grupa arty-
styczno – humanistyczna ( przeważający 
rodzaj aktywności: warsztaty artystyczne, 
udział w wydarzeniach kulturalno – rekre-
acyjnych ) od poniedziałku do piątku w 
godz. 8.00 – 16.00.
2. Rodzic będzie mógł zapisać dziecko 
( dzieci) do każdej z w/w grup zainte-
resowań zachowując tygodniowy okres 

udziału/ obecności 
w zajęciach prowa-
dzonych w każdej z 
grup.
3. Zajęcia prowa-
dzone będą: 
    - przez pracowni-
ków zewnętrznych tj. 
instruktorów / opie-
kunów posiadają-
cych odpowiednie-
kwalifikacje do pro-
wadzenia danego 
rodzaju zajęć.  
     - z wykorzysta-
n i e m  o bi e kt ów 
zewnętrznych przystosowanych do zajęć 
( tj. np. hala sportowa, pracownia cera-
miki itp.) 
4. W czasie 8 godzinnego pobytu dziecko 
otrzyma 2 posiłki (tj. śniadanie i obiad 
) przyrządzone i podane w wybranym 
wcześniej lokalu gastronomicznym.
5. Cena tygodniowego pobytu / obecności 
dziecka obejmować będzie koszty: posił-
ków, transportu, materiałów programo-
wych oraz wynagrodzenie instruktorów 
i uzależniona będzie od (liczby dzieci w 
danej grupie zainteresowań.

Wszystkich rodziców zainteresowanych 
organizacją podczas przyszłorocznych 
FERII i WAKACJI  odpłatnych zajęć dla 
dzieci w wymiarze  8 godzin / dziennie 
prosimy o odwiedzenie strony www.pie-
chowice.pl lub www.pok.piechowice.pl 
, pobranie, wypełnienie i odesłanie na 
adres mailowy informacja@piechowice.
pl ankiety dla rodziców „ODPŁATNE 
WAKACJE”, która pomoże nam ocenić 
potrzebę wprowadzenia tego typu usługi 
w Piechowicach.

                                                                                                      POK
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Piechowice - stan na koniec 2018 roku
 Zgodnie z danymi Ewidencji Ludności 
w Piechowicach mieszka 6092 osób (stan 
na 31.08.2018r). W okresie ostatnich 
lat odnotowano spadek liczby ludności 
miasta. Zaobserwowano utrzymujący się 
ujemny przyrost naturalny. 

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW 
BUDŻETOWYCH w 2018 r. 

Dochody budżetowe ogółem zrealizo-
wano w wysokości 28.755.695,06 zł, 
co daje wskaźnik zrealizowania plano-
wanej wielkości na poziomie 100,59 %,  
w tym: - dochody bieżące wykonano 
w kwocie 25.961.127,50zł, co stanowi 
100,67%, dochody majątkowe w kwocie 
2.794.567,56, co stanowi 99,85% plano-
wanej wielkości
 Szczegółowa realizacja planu docho-
dów przedstawia się następująco:
 − dochody z podatków i opłat od osób 
fizycznych i prawnych zrealizowano w 
99,86 % 8 
− udziały w podatku stanowiącym dochód 
budżetu państwa w 106,68 % 
− wpływy od jednostek budżetowych w 
105,02 %
 − pozostałe wpływy w 96,00 %
 − subwencje w 100,00 % 
− dotacje celowe na zadania własne gminy 
w 99,99 %
 − dotacje celowe na zadania zlecone 
gminie w 97,46 %
 − dochody ze sprzedaży majątku gminy 
w 99,84 % 
− pozostałe dochody majątkowe w 99,86 
% 

 Wykonanie planu dochodów z podat-
ków i opłat od osób fizycznych i praw-
nych zrealizowane zostało w wysokości 
9.659.710,34 zł i jest największym źródłem 
dochodów w budżecie Gminy Miejskiej 

Piechowice. 
 Jednym z najniższych wskaźników 
wykonania planu w tej kategorii był wpływ 
z karty podatkowej oraz wpływ z tytułu 
podatku od spadków i darowizn - są to 
dochody realizowane bezpośrednio przez 
Urzędy Skarbowe, na poziom wykonania 
których Gmina nie ma wpływu. Wskaźnik 
wykonania dochodów ze sprzedaży 
majątku gminy wyniósł 99,84 % plano-
wanej kwoty. Wielkość dochodów z tego 
tytułu w 2018 roku wyniosła 309.015,45 
zł. 
 W grupie dochodów majątkowych 
znajdują się również dotacje celowe za 
zadania własne gminy, a także związane 
z realizacją projektów unijnych, których 
wykonanie zrealizowano na poziomie 
100,00%.
 
W 2018r. do budżetu Gminy wpłynęła 
dotacja celowa na usuwanie skutków klęsk 
żywiołowych w wysokości 1.400.297,00 zł 
oraz środki pochodzące z budżetu Unii 
Europejskiej w wysokości 1.078.849,77 
zł, w tym: kwota 798.486,99 zł to refun-
dacja poniesionych wydatków w ramach 
„Informatyzacja Gmin Lubomierz, 
Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdro-
żenia e-usług publicznych II etap”, kwota 
280.019,78 zł - „Bliżej przyrody, chroniąc 
przyrodę - budowa zrównoważonych tras 
rowerowych MTB w Karkonoszach” oraz 
343,00 zł z tytułu „Rewitalizacji budynku 
przy ulicy Mickiewicza 1 w Piechowicach”. 
 Środki przekazywane na dotacje 
celowe z tytułu zadań własnych to kwota 
1.330.397,57zł, zrealizowana w 99,99 % 

planowanej wielkości i prze-
znaczona jest głównie na 
realizację zadań z zakresu 
opieki społecznej, a w szcze-
gólności na wypłatę zasił-
ków, których wysokość i 
ilość ulega zmianom, a także 
na pomoc w zakresie doży-
wiania, pomoc uczniom 
o charakterze socjalnym. 
Natomiast dotacje celowe na 
zadania zlecone gminie zre-
alizowane zostały w 97,46 
% - tj. kwota 5.087.713,72 
zł i dotyczy głównie zadań 
z zakresu pomocy społecz-
nej oraz administracji rzą-

dowej i innych zadań zleconych jedno-
stce samorządu terytorialnego odrębnymi 
ustawami, w tym na realizację rządowego 
programu 500 Plus, czy też „świadczenia 
dobry start”. Dotacje celowe na zadania 
własne i zlecone gminie przekazywane 

były zgodnie z terminarzem realizacji 
zadań nimi finansowanych. 
R E A L I Z A C J A  W Y D A T K Ó W 
BUDŻETOWYCH w 2018 r. 

Wydatki budżetowe na dzień 31.12.2018r. 
zrealizowano w wysokości 27.379.120,56 
zł, co stanowi 95,97 % wykonania w sto-
sunku do planu,  w tym: 
- wydatki inwestycyjne poniesiono w 
wysokości 4.751.231,51 zł, co stanowi 
99,13 % zrealizowanych ogółem wydat-
ków majątkowych oraz 17,35% wydatków 
ogółem. 
− wydatki bieżące poniesione w wysokości 
22.627.889,05 zł, co stanowi 95,33 % zre-
alizowanych ogółem wydatków bieżących 
oraz 82,65% wydatków ogółem. 

Wydatki bieżące w 2018 r. 
1.Na wypłatę wynagrodzeń osobowych 
i bezosobowych oraz dodatkowego 
wynagrodzenia rocznego pracownikom 
Urzędu Miejskiego i podległych jedno-
stek organizacyjnych kwotę 6.609.837,14 
zł, co stanowi 24,14% wydatków ogółem 
i 29,21% wydatków bieżących. 

Na pochodne od wynagrodzeń wraz z 
odpisem na ZFŚS wydatkowano kwotę 
1.458.996,71 zł co stanowi 5,33% wydat-
ków ogółem i 6,45% wydatków bieżących.

Na dotacje dla instytucji kultury oraz 
dotacje przekazywane na mocy zawar-
tych umów i porozumień wydano kwotę 
1.233.702,28 zł co stanowi 4,51% wydat-
ków ogółem i 5,45% wydatków bieżących.

Na remonty wydatkowano kwotę 
800.863,08 zł, co stanowi 2,93 % wydat-
ków ogółem i 3,54% wydatków bieżących. 
5. Na dopłaty do wody i ścieków wydat-
kowano kwotę 827.102,98 zł, co stanowi 
3,02% wydatków ogółem i 3,66% wydat-
ków bieżących. 

 Wypłatę świadczeń społecznych – 
5.5612.320,71 zł, co stanowi 24,80% 
wydatków ogółem i 20,50% wydatków 
bieżących. 

 Na odsetki od kredytów i pożyczek wydat-
kowano kwotę 66.016,96 zł, co stanowi 
0,24% wydatków ogółem i 0,29% wydat-
ków bieżących. 

Na pozostałe wydatki bieżące przezna-
czono kwotę 6.019.049,19 zł, co stanowi 
26,60 % wydatków ogółem i 21,98% 
wydatków bieżących.
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 Dzień Dziecka na Osiedlu Piastów-Pakoszów.
1 czerwca na boisku w 
Pakoszowie zorganizowano 
Dzień Dziecka. Wesoła zabawa 
przy ognisku, strażacki tor 

przeszkód oraz strzelanie do 
celu z karabinków laserowych 
były głównymi atrakcjami  tego 
dnia. Serdeczne podziękowania 

składamy dla OSP Szklarska 
Poręba za wypożyczenie sprzętu.

Leon Smolczyński

Zrealizowane w 2018 roku wydatki 
inwestycyjne: 

1. Budowa chodnika na odcinku drogi 
wojewódzkiej nr 366 w Piechowicach km. 
od 2+967 do 3+311 wraz z dokumentacją 
techniczną – 13.439,20zł,
2.  Dokumentacja projektowa drogi ul. 
Kopernika – 8.610,00 zł, 
3.  Dokumentacja projektowa drogi ul. 
Wczasowej – 9.840,00 zł, 
4.  Dokumentacja projektowa i budowa 
kanalizacji deszczowej wraz z odbudową 
nawierzchni drogi ul. Prusa, Szymborskiej, 
Norwida – 14.760,00 zł, 
5.  Dokumentacja projektowa ul. 
Kolonijnej (dojazd do budynków nr 11 i 
13) – 3.813,00 zł, 
6.Wzmocnienie nawierzchni ul. 
Piastowskiej - 231.329,79 zł, 
7. Zakup wiat przystankowych – 29.760,58 
zł, 
8.  Odbudowa drogi gminnej ul. Leśna nr 
115262D (w km od 0+000 do km 0+716), 
dz. nr 144/1, 144/2, 372 [intensywne opady 
deszczu maj 2014r.] – 1.299.762,14 zł,
9.  Odbudowa ul. Kolonijnej nr 115267D 
w (km 1+132 do km 1+369) dz. Nr 69 
obręb 0007 (intensywne opady deszczu 
maj 2014) – 464.758,61 zł, 
10.  Utwardzenie terenu dz. nr 125, obręb 
0008 przy ul. Kryształowej w Piechowicach 
– 63.149,06 zł, 
11.  Rewitalizacja budynku przy ul. 
Mickiewicza 1 w Piechowicach – 
159.700,00 zł, 
12.  Zakup i montaż systemu transmisji 
obrad Rady Miasta – 17.131,93 zł, 
13.  Zakup urządzenia wielofunkcyjnego 
– 16.726,77 zł, 
14. . Informatyzacja Gmin Lubomierz, 
Mirsk, Piechowice i Wleń w celu wdro-
żenia e-usług publicznych II etap” – 
299.997,00 zł, 
15.  Monitoring w mieście – etap I na 
odcinku od Huty „Julia” do Kościoła – 
145.018,15 zł, 
16.  Dofinansowanie do zakupu pojazdu 
policyjnego – 42.500,00 zł, 
17.  Modernizacja systemu ostrzegania i 
alarmowania – Michałowice – 21.525,00 
zł,
18.   Dotacja celowa na współfinanso-
wanie do zakupu średniego samochodu 
gaśniczego dla JRG KM PSP w Jeleniej 

Górze– 6.000,00 zł, 
19.  Zakup i montaż zbiornika ciepłej 
wody użytkowej - Szkoła Podstawowa nr 
1 – 16.800,00zł, 
20.  Zakup oprogramowania VULCAN 
– Szkoła Podstawowa nr 1 – 4.705,00 zł, 
21.  Modernizacja części ogrodzenia 
Przedszkola Samorządowego nr 2 w 
Piechowicach – 46.961,84 zł, 16 
22.  Modernizacja placu zabaw w ogro-
dzie przy Przedszkolu Samorządowym nr 
2 – 30.000 zł, 
23.  Modernizację budynku Przedszkola 
Samorządowego nr 1 w Piechowicach – 
wymiana okien – 20.000,00 zł, 
24.  Ochrona powietrza atmosferycz-
nego i klimatu - dotacja dla mieszkań-
ców Piechowic na wymianę kotłów sta-
łopalnych – 627.506,77 zł, 
25.  Bliżej przyrody chroniąc przyrodę - 
budowa zrównoważonych tras rowero-
wych MTB w Karkonoszach – 972.160,00 
zł, 
26.  Modernizacja oświetlenia ulicznego 
– 118.145,83 zł, 
27. . Projekt oświetlenia ulicznego (Osiedle 
Młodych, ul. Łowiecka) – 11.940,84 zł, 
28.  Dotacja celowa na realizację zadania 
pn. “Przebudowa i rozbudowa budynku 
Piechowickiego Ośrodka Kultury” – 
26.100,00 zł, 
29. Modernizacja placów zabaw w 
Górzyńcu, Michałowicach i Piechowicach 

Górnych oraz skweru pokoleń – 29.090,00 
zł 
Zobowiązania Gminy Miejskiej 
Piechowice na dzień 31 grudnia 2018 roku 
wynoszą ogółem 2.001.208,77 zł, z czego 
zobowiązania z tytułu długoterminowych 
kredytów i pożyczek to kwota 2.000.346,77 
zł, a zobowiązania wymagalne - 862,00 
zł (Urząd Miasta). Wysokość zadłużenia 

jest planowana na bezpiecznym poziomie 
i wykazuje tendencję spadkową. 

 Stan gruntów Gminy Miejskiej 
Piechowice na dzień 31.12.2018r. wynosił: 
powierzchnia gruntów : 196,8527 ha, 
ogólna wartość gruntów : 12.274.560,02zł. 
w tym: grunty w użytkowaniu wieczystym 
- 17,5565 ha wart. - 1.053.390,00 zł 
grunty niezabudowane - 58,5965 ha wart. 
- 5.318.035,22zł 
grunty zabudowane - 23,3321 ha wart. - 
1.400.214,00 zł
 grunty leśnie i zadrzewione - 3,2900 ha 
wart. - 4.935,00 zł 
tereny wypoczynkowe i parki - 19,0000 ha 
wart. - 1.140.000,00 zł 
grunty pod drogami - 55,4764 ha wart. - 
3.328.584,00 zł 
rowy i grunty pod wodami - 4,2750 ha 
wart. - 6.412,50 zł
 ogrody działkowe - 15,3262 ha wart. - 
22.989,30 zł 

 Raport o stanie Miasta jest dokumen-
tem obszernym – zawiera 96 stron – nie 
sposób jest więc przytoczyć jego treść na 
łamach biuletynu. Dlatego skupiliśmy się 
tu na przede wszystkim na danych doty-
czących realizacji budżetu oraz danych 
statystycznych. Raport zawiera szczegó-
łowe dane dotyczące wszystkich aspektów 
działań miasta i jego jednostek oraz osią-

gniętych w 2018 roku efektów w 
szczególności realizację polityk, 
programów i strategii oraz 
uchwał Rady Miejskiej.. Pełna 
treść raportu dostępna jest na 
stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Piechowic  zakładka: 
Raport o stanie miasta.

UM Piechowice

Przedstawienie raportu o stanie gminy to 
nowy obowiązek, wynikający ze zmian 
w ustawie o samorządzie gminnym. 
Prezentowany Państwu dokument 
jest bogatym źródłem informacji o 
Piechowicach, pokazującym w przystępny 
sposób, w jakiej kondycji znajdowało się 
nasze miasto na koniec 2018 roku. 
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hi s t o r y c z n y  aw a n s  Le c h i i  P i e c h o w i c e
Po 15 latach przer wy drużyna seniorska Lechii Piechowice wraca do klasy okręgowej.

Rok 2004 – Lechia Piechowice opuszcza 
ligę okręgową zajmując w tabeli ostat-
nie miejsce. Rok później kolejny spadek 
do najniższej ligi – klasy B. W pamięci 
kibiców pozostały jakby niedawno jeszcze 
zwycięskie mecze w III lidze i słynne poje-
dynki w Pucharze Polski z Górnikiem 
Wałbrzych, Odrą Opole i Wisłą Kraków.

W roku 2011 kilku zapaleńców próbuje 
odbudować tradycje piłkarskie miasta. 
Już rok później drużyna piłkarska uzy-
skuje awans do A-klasy. Wydaje się, że 
jest to szczyt możliwości klubu ze względu 
na ograniczone środki finansowe i brak 
pomocy podmiotów prywatnych. Tak 
jednak nie jest. Powstaje szkółka piłkar-
ska dla dzieci w przedziale wiekowym już 
od 6 do 13 lat. Coraz więcej dzieci chce 
trenować na Orliku i stadionie miejskim 
a drużyna seniorów w latach 2012-2018 
systematycznie zajmuje czołowe miejsca 
w swojej klasie rozgrywkowej. Na stadio-
nie miejskim w Piechowicach pojawia się 
coraz więcej kibiców i wracają stare wspo-
mnienia. Pomimo tego, że stan infrastruk-
tury sportowej oraz ograniczone środki 
finansowe nie pomagają w działalności 
klubu jest coś co sprawia, że klub syste-
matycznie się rozwija. Z jednej strony 
to kadra trenerska, a z drugiej zawod-
nicy, którzy tworzą prawdziwą drużynę i 
pomimo możliwości gry w innych klubach 
związali się przez kilka lat  z tym miejscem, 
tworząc pozytywny klimat. Efekt jest taki, 
że na zakończeni sezonu rozgrywkowego 
2018/2019 seniorów zespół niespodzie-
wanie kończy rozgrywki na pierwszym 
miejscu uzyskując po 15 latach awans do 
klasy okręgowej. Jest chwila euforii, zado-
wolenia i spełnienie marzeń.

Niewątpliwie lokalne kluby sportowe i 
sportowcy są wdzięcznym nośnikiem 
przekazu promocyjnego dla miast, w 
których mają swoje siedziby czy z których 
pochodzą. Rola klubów w kontekście pro-
mocji miast często nie da się przecenić. 
Udowodnione jest to, że często wśród 
pierwszych skojarzeń z daną miejscowo-
ścią pojawia się nazwa klubu z tej miej-
scowości. Jest wiele miast i miasteczek, o 
których nigdy nie byłoby w Polsce głośno, 
gdyby nie to, że zasłynęły one klubami, 
które odniosły sukcesy sportowe. Tak było 
w latach 80-tych kiedy Piechowice koja-
rzyły się nie tylko na Dolnym Śląsku rów-
nocześnie z nazwą Lechia.
Na razie wypada podziękować przede 

wszystkim trenerom 
i zawodnikom tym 
najmłodszym i tym 
najstarszym za to, że 
są w stanie osiągać 
sukcesy sportowe 
nie tylko w lokal-
nych rozgrywkach 
ale także w regionie 
jeleniogórskim, a 
nawet poza nim.

W związku z awansem 
do klasy okręgowej 
serdeczne podzię-
kowania i wyrazy 
uznania należą się:

• Trenerowi Marcinowi Ramskiemu za 
to, że potrafił stworzyć wokół siebie 
grupę zawodników, którzy tworzą 
zgrany zespół i identyfikują się z tym 
miejscem.

• Zawodnikom za walkę i wiarę we 
własne siły.

• Kibicom za towarzystwo w meczach 
wyjazdowych i wiarę w końcowy 
sukces.

Awans wywalczyli:

Bukat Tomasz, Rafał Woronowicz, 
Sławomir Sobczak, Artur Śmigasiewicz, 
S eb as t i an  R z e p e ck i ,  D om i n i k 
Pietrzykowski, Dawid Patkowski, 
Mateusz Myjak, Michał Misiura, Michał 
Mackiewicz, Marcin Kwiatkowski, Emil 
Kandyba, Wojciech Paradowski, Mariusz 
Kowalski-Ciepiela, Tomasz Niemiec, 
Piotr Śmiech, Jakub Najczuk, Vladyslav 
Kuropiatnyk, Marcin Morański, Radosław 
Palewicz, Piotr Polak, Sebastian Rzepecki, 
Jakub Szalej, Robert Wąsiewski. 



 

Dz i e ń  Dz i e c k a  w P i e c h o w i c a c h
Piechowicki Ośrodek Kultur y wraz z Urzędem Miasta Piechowice po raz kolej-
ny zaprosił najmłodszych mieszkańców miasta do wspólnego świętowania Dnia 
Dziecka.

 Słoneczna pogoda sprawiła, że na 
terenie zielonym przy ulicy Lipowej poja-
wiło się mnóstwo dzieci wraz z rodzicami. 
Piechowicki Ośrodek Kultury jak co roku 
przygotował bardzo wiele atrakcji i kon-
kursów z nagrodami. Tradycyjnie dużym 
zainteresowaniem cieszyły się tzw. „dmu-
chańce”, które pozwoliły „wyszaleć się” 
pełnym energii dzieciom. Oprócz tego 
można było pomalować buzię czy pojeź-
dzić w specjalnie przygotowanym mia-
steczku ruchu drogowego.

Robert Kotecki.

RA JD PIECHOTK A MA JUŻ 35 L AT
Pieszy rajd dziatwy szkolnej czyli Rajd 
Piechotka to jedna z najważniejszych 
imprez w kalendarzu Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Piechowicach. Celem tego wydarze-
nia jest propagowanie turystyki pieszej.

 Już 35 lat dziatwa szkolna wędruje 
po górach w ramach Rajdu Piechotka. 
Uczniowie szkół podstawowych a także 
przedszkolaki mają okazję poznać urokliwe 
tereny Piechowic i okolic. Meta dla wszyst-
kich tras (zarówno rajdów jedno, jak i dwu-
dniowych) znajduje się zawsze przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Piechowicach. 
 W tegorocznej edycji wzięły udział 
22 drużyny ze szkół i przedszkoli w 
Piechowicach, Jeleniej Góry i Świeradowa 

Zdroju. Na trasy rajdu wyruszyło 
więc blisko 250 małych i tych 
nieco większych piechurów.
 Wszyscy uczestnicy rajdu 
zostali nagrodzeni w konkursach 

zbiorowych i indywi-
dualnych, na mecie 
czekał na nich ciepły 
poczęstunek i zabawy 
sportowe.  Opiekę 
medyczną sprawowała 
firma Divemed.
 Rajd tegoroczny 
był oczywiście szczególny z racji 
XXV jubileuszu. Po raz drugi 
też, najlepszą “kwatermistrzow-
sko” drużynę uhonorowano 
pucharem im. Kwatermistrza 

Wiesława Polańskiego. Puchar rokrocz-
nie będzie przekazywany drużynie, która 
w czasie programu ogniskowego przedsta-
wiła najciekawszą potrawę składającą się z 
minimalnej ilości składników. W tym roku 
puchar “obronili” ubiegłoroczni triumfa-
torzy uczniowie klasy VIII c z opiekunem 
Panem Marcinem Suchtą.
 Wiesław Polański z rajdem związany 
był od początku jego istnienia – od 33 lat 
pracując w ekipie kwatermistrzowskiej. 

Zmarł w ubiegłym roku, a komitet organi-
zacyjny podjął decyzję o uhonorowaniu go  
przechodnim pucharem im. Kwatermistrza 
Wiesława Polańskiego.
 Rajd Piechotka to doskonała okazja by 
odciągnąć dzieci od komputerów, pokazać 
im, że można w inny, nie mniej atrakcyjny 
sposób spędzać wolny czas. Z roku na rok 
staramy się by rajd był coraz ciekawszy, tak 
aby zaszczepić wśród młodych chęć wędro-
wania po Karkonoszach - podkreślają orga-
nizatorzy Rajdu, na czele Panią dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 Marzeną Sąsiada.

Robert Kotecki.
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