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4 lipca: 
- godzina 12:00 - start etapu pod Hutą „Julia”
- od godziny 12:00 do 16:00 - piknik rowerowy na te-
renie zielonym huty 
(koce piknikowe, pomarańczowy namiot „pająk”, 
warsztaty plastyczne dla dzieci, muzyka, kawiarnia, 
możliwe zwiedzanie huty z przewodnikiem)
- dmuchanie przez zwycięzców konkursu Facebooko-
wego nagrody Fair Play

5 lipca: 
- godzina 08:45 - 15:00 - pokazy hutnicze - oglądanie 
pracy hutników - bez opłaty
wspólnie z POK :
- godzina 20:30 - 21:00 - uroczyste odsłonięcie mu-
rala
- godzina 21.00 –22.30 - koncert przy piecu „ Jazz 
kontra blues” (2 edycje po 40 min  + 10 min przerwy)

6 lipca: 
- godzina 08:45 - 15:00 - pokazy hutnicze - ogląda-

nie pracy hutników – wstęp wolny

miejsce

PROGRAM BIKE ADVENTURE Piechowice 2013

czas pracy biura

start do etapu

długość etapu

przewyższenia

godzina startu

godzina
otwarcia sektorów

godzina zamknięcia
wjazdu na metę

miejsce dekoracji

godzina dekoracji

S t a d i o n  M i e j s k i ,  P i e c h o w i c e

9.00 - 11.30 9.00 - 10.30 9.00 - 10.30 9.00 - 10.30

Huta Julia,                         
ul. Żymierskiego

Plac przy Dworcu 
PKP ul. Kolejowa

Plac przy Dworcu 
PKP ul. Kolejowa

Górzyniec,                         
ul. Zawadzkiego

56 km 64 km 66 km 52 km

2100 m 2300 m 2000 m 1500 m

12.00 11.00 11.00 11.00

11.45 10.45 10.45 10.45

16.00 17.30 16.00 16.00 - etap IV
16.30 - generalna

17.00 17.00 17.00 17.00

4  lipca
czwartek

5  lipca
piątek

6  lipca
sobota

7  lipca
niedziela

Stadion Miejski,                        
Piechowice

Scena Główna,
ul Mickiewicza

Stadion Miejski,                        
Piechowice

Stadion Miejski,                        
Piechowice

Działania prowadzone w Hucie „Julia”
podczas Bike Adventure
oraz Kryształowego Weekendu

Informujemy, iż na mapie imprez rowerowych 
w 2013 roku pojawił się Bike Adventure, 4 etapo-
wy wyścig MTB w Sudetach Zachodnich. Zawody 
rozegrane zostaną w dniach 4 – 7  lipca a bazą 
imprezy będą Piechowice.

Na zawodników czekają dwie opcje ścigania:
 PRO  - to prawdziwe górskie wyzwanie, trasy 

na najwyższym poziomie czystego MTB, bezkom-
promisowe podjazdy i techniczne zjazdy. Łączna 
długość czterodniowego ścigania to ponad 240 km 
i 7 900 m różnicy wzniesień.

FUN – to wyzwanie i rowerowa przygoda dla 
miłośników rowerów górskich. Trasy wymagające 
ale do przejechania przez każdego z odrobiną kon-
dycji bez większych trudności technicznych. Łącz-
na długość całego wyścig w wersji FUN to 120 km 
i 3000 m różnicy poziomów do pokonania.

Baza wyścigu będzie zlokalizowana na Sta-
dionie Miejskim w Piechowicach. Bike Adventure 
2013 będzie połączone z Kryształowym Weeken-
dem, corocznym świętem kryształu organizowa-
nym w dniach 5-6 lipca przez Piechowicki Ośro-
dek Kultury oraz Urząd Miasta Piechowice a także 
z działaniami z Hutą Szkła Julia.

Na uczestników i osoby towarzyszące cze-
kać będą liczne koncerty i atrakcje związane ze 
szkłem i kryształem. Trasa przyszłorocznej edycji 
Bike Adventure 2013 to mieszanka dobrze zna-
nych ścieżek, najlepszych fragmentów znanych 
z Bike Maratonów w Karpaczu, Szklarskiej Porębie i 
Piechowicach oraz wiele nowych, niewykorzystywa-
nych jeszcze odcinków. Więcej informacji na stronach 
www.bikeadventure.pl oraz www.piechowice.pl.

Redakcja

Atrakcyjny początek lipca w Piechowicach

 A  W  W A K A C J E . . .
Zajęcia 
w placówkach 
oświatowych 
w okresie 
wakacyjnym:

Szkoła Podstawowa 
nr 1 w Piechowicach: 

1-5 lipca 2013r. 
w godz. 10.00-13.00 
zajęcia na Hali Spor-
towej

Gimnazjum 
w Piechowicach:

1-12 lipca 2013r. 
w godz. 10.00 – 
13.00 

• zajęcia w sali 
do tenisa stołowego

•  zajęcia w pra-
cowni komputerowej
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Z uwagi na przeciągający się okres zimowy 
w tym roku, po dokonaniu przeglądu stanu dróg 
gminnych w pierwszej dekadzie maja,  zaraz po 
tzw. „długim weekendzie” rozpoczęły się na tere-
nie Miasta Piechowice prace związane z napra-
wą nawierzchni dróg realizowane przez Zakład 
Usług Komunalnych. W pierwszej kolejności 
prace rozpoczęto na ulicach Osiedla Młodych, 
ul. Bolesława Prusa, ul. Norwida - gdzie wyrów-
nano drogi gruntowe za pomocą zagęszczonej 
mieszanki drobnej frakcji bazaltu, glinki i piasku. 
W dalszej kolejności prowadzone są naprawy 
cząstkowe nawierzchni bitumicznych na terenie 
miasta za pomocą  mieszanki mineralno-asfalto-
wej na zimno oraz przy użyciu Patchera. Z uwagi 
na  zakres zniszczeń ul. Świerczewskiego odstą-
piono od zamiaru remontu cząstkowego tej drogi 
poprzez wycinanie i  uzupełnianie masą na go-
rąco  i postanowiono, że najbardziej zniszczone 
odcinki tej ulicy tj.:

 1.Dojazd do mostu przez rzekę  Kamienną (od-
noga ul. Świerczewskiego) o pow. ok. 500 m2

2.Odcinek drogi za torami kolejowymi o pow. 
ok.150 m2

3.Odcinek drogi- włączenie się do ulicy Pia-
stowskiej o pow. ok.170 m2

zostaną naprawione poprzez sfrezowanie 
tych nawierzchni i ułożenie masy asfaltowej na 
gorąco na całej szerokości drogi. Ponadto usta-
lono, że ze względu na koszt naprawy, zakres 
tych robót zostanie połączony z zadaniem pn. 
„przebudowa części ulicy Zamkowej w Piecho-
wicach w granicach działki drogowej nr 185  i 
195/2 obr. 0002 od istniejącego zjazdu z ul. Pa-
koszowskiej do bramy wjazdowej Pałacu Pako-
szów ( tj. ok. 150 mb)”.        

W związku z powyższym naprawa na-
wierzchni w/w odcinków drogi ul. Świerczew-
skiego stanowić będzie podzadanie zadania 
podstawowego, które dotyczy ul. Zamkowej i 
z uwagi na łączną szacunkową wartość robót, 
wyłonienie wykonawcy nastąpi w drodze postę-
powania przetargowego powyżej 14 tys €. 

 W ramach otrzymanej promesy środków fi-

nansowych na usuwanie skutków klęsk żywioło-
wych na kwotę 400 tyś. złotych, przewiduje się  w 
bieżącym roku, wykonać remont następujących 
odcinków ulic Miasta Piechowice, na które  opra-
cowane są już dokumentacje projektowe:
1.Remont części ul. Stromej na długości 250m
2.Remont ul. Kolonijnej na długości 169 m

Obecnie przeprowadzono postępowanie 
przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót dla 
w/w zadań i trwają prace związane z kompleto-
waniem dokumentów w celu podpisania umowy 
na dotację.

Nadmieniam, że  z uwagi na przyznanie 
Gminie Piechowice na 2013 rok  zbyt małych 
środków finansowych na usuwanie skutków po-
wodzi, Burmistrz Miasta wystąpił z pismem do 
Wojewody Dolnośląskiego o przyznanie dodat-
kowych środków finansowych z rezerwy celo-
wej budżetu państwa, na które możemy liczyć 
w przypadku wystąpienia oszczędności lub dru-
giego etapu podziału środków.

R. Hryniewicz

R e m o n t y  d r ó g  i  „ p o w o d z i ó w k a ”

O usługach komunikacyjnych - ciąg dalszy….

1.Przeprowadzono dwa przetargi na Odbiór odpa-
dów komunalnych od właścicieli nieruchomości za-
mieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie 
Gminy Miejskiej Piechowice.

Pierwszy przetarg w dniu 24 maja 2013r. został 
unieważniony, ponieważ cena najtańszej ważnej oferty 
777.000,00 zł znacznie przekraczała środki jakie Gmi-
na może przeznaczyć  na sfinansowanie tego zamó-
wienia tj. 530.000,00 zł.

Drugi przetarg został rozstrzygnięty w dniu 
07.06.2013 r. wyborem najkorzystniejszej i jednocze-
śnie najtańszej oferty, złożonej przez konsorcjum skła-
dające się z firm:

 - SIMEKO Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 33 58-506 
Jelenia Góra

-  Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. ul. Wolności 161/163 58-560 Jelenia Góra,

które zaoferowały wykonanie zamówienia za 
cenę 526.143,00 zł przez okres od 01.07.2013 r. do 
31.12.2014r.

Szeroko na temat zbiórki odpadów piszemy na 
ostatniej stronie Informatora Piechowickiego.

2. W dniu 27 maja 2013 r. w wyniku rozstrzygniętego 
przetargu zawarto umowę  na „Zagospodarowanie tere-
nu parku miejskiego w Piechowicach – „Obszar Przeżyć 
Szklany Ogród”  współfinansowanego przez Unię Euro-
pejską  z Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Polska-Saksonia  2007-2013.

Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo AXYO.PL 
Sp. z o.o., z siedzibą w Podgórzynie ul. Żołnierska 47A 
58-562 Podgórzyn, które złożyło najtańszą ofertę wśród 
ofert nie podlegających odrzuceniu z ceną 849.000,00 
złotych.

Termin zakończenia  upływa 22 sierpnia 2013r.  O 
remoncie parku piszemy na str. 6.

3. W dniu 10 czerwca 2013 r. rozstrzygnięty został 
przetarg na „Remont części ulicy Stromej o długości 
250 metrów, kilometraż od 0+173 do 0+423 oraz re-
mont ulicy Kolonijnej (działka nr 107) o długości 169 
metrów, kilometraż od 0+000 do 0+169 w Piechowi-
cach wyborem najkorzystniejszej oferty, którą jest ofer-
ta z najniższą ceną w kwocie 381.101,85 zł. Ofertę tę 
złożyło SUDECKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT 
DROGOWYCH Sp. z o.o. ul. Kaczawska 19 58-514 
Jelenia Góra.

Termin zakończenia upływa – 07 września 2013r. 
Halina Leszczyńska-Himik

Informacja
o ważniejszych przetargach

Z dokonanych analiz wynika, iż najbardziej dogodnym przewoźnikiem pod względem ilości 
oferowanych miejsc przystankowych jest firma MZK oferująca największą ich ilość. Ceny bile-
tów, w zależności od ich rodzaju, są zróżnicowane co obrazuje powyższa tabela. Najkrótszy 
czas trwania przejazdu ok. 20 min na trasie Piechowice – Jelenia Góra oferuje firma „RO-KO” 
z uwagi na najmniejszą ilość przystanków. Natomiast PKS oprócz atrakcyjnej ceny za bilet 
jednorazowy oferuje coraz większą ilość przystanków autobusowych. 

Oczywiście wybór określonego przewoźnika należy do osób korzystających z usług komu-
nikacyjnych na terenie naszej Gminy. Szczegółowe oferty przedstawionych firm dostępne są 
na ich stronach internetowych tj.: www.mzk.jgora.pl, www.pks.jgora.pl, www.roko.jelenia.pl

D. Iwanek

Trasa Piechowice Średnie – Piechowice Górne (MZK) – Szklarska Poręba (PKS, RO-KO”)

Nawiązując do wcześniejszych artykułów publikowanych na łamach Informatora Piecho-
wickiego, w sprawie usług komunikacyjnych świadczonych na terenie naszej Gminy, pragnie-
my przedstawić uproszczone porównanie cen biletów oraz przykładowe godziny kursowania 
poszczególnych przewoźników. Dla porównania wzięto pod uwagę następujące firmy z któ-
rych usług korzystają mieszkańcy Piechowic tj. Miejski Zakład  Komunikacyjny, Przedsiębior-
stwo Komunikacji Samochodowej „Tour” oraz Firmę przewozową „RO-KO”.

Ceny biletów na trasie Piechowice – Jelenia Góra, kształtują się następująco
(tabela zawiera uproszczone dane)

* Szczegółowe ceny oraz uprawnienia do zniżek znajdują się na stronach internetowych poszczegól-
nych przewoźników

Wybrane godziny kursowania autobusów na przykładzie przystanku Piechowice Średnie 
(czcionką pogrubioną zaznaczono kursy MZK)
Trasa Piechowice Średnie – Jelenia Góra
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* * *
Pełna treść uchwał i załączników jest dostępna

na stronie internetowej Urzędu Miasta Piechowice (BIP).

Rada uchwaliła
Na XXXVIII sesji Rady Miasta Piechowice, 

która miała miejsce 27 maja 2013 roku, podjęto nastę-
pujące uchwały:

1. Uchwała Nr 185/XXXVIII/2013 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zmiany budżetu 
Miasta Piechowice na 2013 rok

2. Uchwała Nr 186/XXXVIII/2013 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie zmiany studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Piechowice.

„Burmistrz Miasta Piechowice
działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z 8 marca 1990 roku o 

samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594) oraz art.35 ust.1 ustawy 
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. Nr 102 z 2010r. poz.651 z późn. 
zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice zostały wywieszone 
wykazy:

1.Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
pod numerami RG.6840.1.7.2013, RG.6840.1.8.2013 i RG.6840.1.9.2013.

2.Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
pod numerami RG.6845.5.2013 i RG.6845.6.2013.”

O g ł o s z e n i e

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach informuje, że 10 lipca 
upływa termin składania wniosków o świadczenie opiekuńcze oraz specjalny 
zasiłek opiekuńczy dla osób, które pobierają świadczenie pielęgnacyjne.

MOPS przypomina

Starszy sierżant Artur Kudlewski z Komisaria-
tu II Policji został dzielnicowym w Piechowicach.

A. Kudlewski jest od sześciu lat policjantem. 
Przez pierwsze cztery lata pełnił służbę w pionie 
prewencji jeleniogórskiej policji, od dwóch lat jest 
dzielnicowym. Najpierw obsługiwał rejon w Cie-
plicach, później w Sobieszowie, od czerwca jest 
dzielnicowym w Piechowicach.

– Działam również w zespole interdyscypli-
narnym przy Miejskim Ośrodku Pomocy spo-
łecznej w Piechowicach. Jednym z moich zadań 
jest współdziałanie z instytucjami w Piechowi-
cach oraz działania prewencyjne, spotkania 
z młodzieżą w szkołach w Pie-
chowicach, informowanie jej 
o zagrożeniach – mówi.

Piechowice nie są mu 
obce. Wcześniej, jako po-
licjant prewencji, jeździł 
na patrole do naszego 
miasta, podejmował 
też interwencje.

W swojej pracy 
chce położyć nacisk 
na kontakty z miesz-
kańcami. – Chcę dużo 
energii poświęcić 
temu, by ludzie nie 
bali się przychodzić 
na dyżury i rozmawiać 
– mówi. - W naszym 
społeczeństwie pokutu-

je stary nawyk, że mieszkańcy boją się zgłaszać 
pewne rzeczy, np. akty wandalizmu, bo uznają to 
za donosicielstwo. Ja powtarzam, że jeżeli ktoś 
coś niszczy, to przecież to jest nasze wspólne 
mienie.

Nie zmieni się dzień i miejsce dyżurów 
dzielnicowego. Starszy sierżant Kudlewski 
będzie czekał na mieszkańców w każdy po-
niedziałek w godz. 13. - 15. w siedzibie Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W ty-
godniu można przekazywać mu informacje w 
komisariacie w Cieplicach, tel. do dyżurnego 
komisariatu 75 75 20 064.

R.Z.

Nowy dzielnicowy w Piechowicach
Do zadań dzielnicowego należą, w szczegól-
ności:
1) prowadzenie rozpoznania przydzielonego mu 
rejonu służbowego pod względem osobowym, te-
renowym, zjawisk i zdarzeń mających wpływ na 
stan porządku i bezpieczeństwa publicznego;
2) realizowanie zadań z zakresu profilaktyki spo-
łecznej;
3) realizowanie zadań z zakresu ścigania spraw-
ców przestępstw i wykroczeń;
4) kontrolowanie przestrzegania prawa po-
wszechnie obowiązującego oraz przepisów pra-
wa miejscowego.

Dzielnicowy przeprowadzający rozpoznanie gro-
madzi niezbędne informacje dotyczące swojego 
rejonu służbowego, w szczególności w zakresie:
1) stosunków społeczno-ekonomicznych oraz 
struktury gospodarczej i środowiskowej,
2) lokalizacji, rozmiaru i natężenia zjawisk krymi-
nogennych,
3) konfliktów społecznych oraz ich genezy,
4) planowanych doraźnie lub okresowo imprez, 
w tym imprez sportowych, kulturalnych, rozryw-
kowych i handlowych.
2. Informacje jawne, uzyskane w toku rozpozna-
nia, dzielnicowy gromadzi w teczce rejonu.
3. Informacje mające szczególny wpływ na po-
ziom bezpieczeństwa publicznego dzielnicowy 
przekazuje bezpośredniemu przełożonemu.
Źródło: Zarządzenie Komendanta Głównego Po-
licji w sprawie form i metod wykonywania zadań 
przez dzielnicowego i kierownika rewiru dzielni-
cowych.

Najważniejsze zadania
dzielnicowego

Ognisko integracyjne podsumowujące zaję-
cia Akademii Pożytecznie Spędzanego Czasu 
w roku szkolnym 2012/2013 z udziałem: Burmi-
strza Miasta Piechowice Pana Witolda Rudolfa, 
Sekretarz Miasta Piechowice Pani Iwony Sobaś 
- Łużniak, Kierownik MOPS Pani Jolanty Karoń-
skiej, Prezesa OSP Pana Waldemara Wojtasia, 
a także prowadzącymi zajęcia w trakcie roku 
szkolnego odbyło się na terenie Caritasu w Pie-
chowicach, dzięki przychylności Księdza Pro-
boszcza Ryszarda Soroki.

Za uczestnictwo w zajęciach uczniowie 
otrzymali certyfikaty, okolicznościowe czapeczki 
z logiem Piechowic i Akademii Pożytecznie Spę-
dzanego Czasu oraz słodycze. Nauczycielom 
wręczono podziękowania za trud i pracę włożo-
ne w całoroczne działania na rzecz uczestników 
APSC. Najbardziej aktywni Akademiści wyjadą 
na: 3-tygodniowy obóz lub 2-tygodniową kolo-
nię w Białogórze (nad morzem), bądź 5-dniowe 
warsztaty p.n.: „Radość Tworzenia” w Michałowi-
cach. W trakcie ogniska zorganizowano atrakcje 

dla uczestników, takie jak: turniej boule przepro-
wadzony przez Klub Abstynenta „EDEN”, roz-
grywki ruchowe prowadzone przez Instruktorów 
prowadzących zajęcia, quiz z wiedzy o APSC. 
Niewątpliwie największą atrakcją było ognisko 
i pieczenie kiełba-
sek, pokaz tanecz-
ny przeprowadzony 
przez Panią Joan-
nę Lewandowską, 
a także akompa-
niowanie na akor-
deonie przez Pana 
Marka Fliegera 
i Filipa Liszkę. 

Spotkanie prze-
biegło w bardzo 
miłej atmosferze, 
przy pięknej sło-
necznej pogodzie, 
urozmaicone słod-
kimi poczęstunkami 

i napojami ufundowanymi przez Pana Mariusza 
Zdziecha, Pana Rafała Müllera   Zdjęcia dostęp-
ne na stronie internetowej www.piechowice.pl 
(w galerii zdjęć).

Wiesława Rak

O g n i s k o  i n t e g r a c y j n e  A P S C
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• „Letni Piknik Pokoleń”- jednodniowa impreza  integrująca pokolenia dziadków, 
rodziców, dzieci i wnuków z  udziałem osób niepełnosprawnych i sympatyków piecho-
wickich Seniorów odbędzie się nie jak wcześniej planowano w czerwcu ale w lipcu b.r. 
Za zmianę terminu przepraszamy. O miejscu i dacie imprezy informować będziemy 
poprzez ogłoszenia na naszym facebooku oraz na miejskich tablicach ogłoszeń.

• 29 czerwca 2013 r.  w imieniu Zespołu Szklarki zapraszamy na jubileusz 5-lecia 
zespołu, szczegóły na załączonym plakacie.

• Miło nam poinformować, że zwycięzcą I Turnieju Tenisa Stołowego organizo-
wanego przez nasze koło został Pan Bronisław Daniło, który zdobył puchar Prze-
wodniczącego Oddziału Rejonowego PZERiI. II i III miejsce zajęli odpowiednio Pan 
Lech Szczap i Pan Paweł Korycki  (na zdjęciu). Serdecznie gratulujemy! 

• Około 150 osób uczestni-
czyło w piechowickich obcho-
dach Światowego Dnia Inwa-
lidy. Impreza ta jest corocznie 
organizowana przez nasze koło 
i jest wyrazem solidaryzowania 
się z ludźmi niepełnosprawny-
mi, którzy są wśród nas. W te-
gorocznych obchodach licznie 
uczestniczyli przedstawiciele 
władz samorządowych nasze-
go miasta i powiatu  a także 
mieszkańcy Piechowic. Wspar-
cia finansowego udzielili: Urząd 
Miasta Piechowice, Wepa Pro-
fessional Piechowice S.A. i  
PCPR w Jeleniej Górze - za co 
serdecznie dziękujemy.

Zarząd Koła nr 9

Koło nr 9 PZERiI w Piechowicach
informuje

Zgodnie z dokumentacją remont drogi 
powiatowej biegnącej w odcinku drogi powia-
towej 2649D w odcinku ulicy Sudeckie przez 
osiedle Michałowice w Piechowicach  szacun-
kowy koszt robót przekraczał 4miliony złotych.  
Remont drogi podzielono na dwa etapy.
Etap I – rozpoczęty w maju 2012 r. – od dro-

gi wojewódzkiej nr 366 do skrzyżowania z ul. 
Śnieżną ( 4km), wykonano:
1) 4000 mb rowów przydrożnych  i  3300 m2 

utwardzonych poboczy oraz 760 m2  ścieków 
i poboczy z kostki kamiennej i 900 mb ścieków 
wykonanych z prefabrykatów betonowych,
2) 230 mb przepustów i kanałów odwadniają-

cych oraz odbudowy wlotów  i wylotów istnie-
jących przepustów,
3) 900 m2 powierzchni chodników, i 2000 mb 

krawężników i obrzeży,
4) 2300mb stalowych barier ochronnych,
5) 22300 m2 nowej nawierzchni ścieralnej 

jezdni.
Koszt I etapu wyniósł – 2,55 mln zł.
W 2013 roku planowany jest do wyko-

nania II etap remontu tej drogi. Wykonawca 
zostanie wyłoniony w m-cu lipcu. Środki fi-
nansowe przeznaczone na etap II wyniosą 
około 800 000zł ( w tym 20%  to wkład własny 
powiatu) pozostałe środki tj. 640 000zł stano-
wi promesa.  Prace obejmują wykonanie na-
wierzchni i odwodnienia na odcinku ( km 4+90  
do km 5+730) od ulicy Śnieżnej do Jagniąt-
kowa- granica miasta Jelenia Góra.  Ponadto 
zostanie wykonane oznakowanie drogowe 
I i II etapu  tej inwestycji.

Rafał Mazur
Przewodniczący

Rady Powiatu Jeleniogórskiego

Informacja dotycząca
drogi powiatowej nr 2649D
w Michałowicach

W wyniku ogłoszonego w dniu 19 kwietnia 2013r. 
zamówienia publicznego dotyczącego zagospoda-
rowania terenu parku miejskiego przy ul. Szkolnej 
i Tysiąclecia wyłoniono wykonawcę robót budowla-
nych. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 849.000,00 
zł złożyło Przedsiębiorstwo AXYO.PL Sp. z o.o., 
z siedzibą 58-562 Podgórzyn, ul. Żołnierska 47A. 

W dniu 21 maja przekazany został Wykonawcy 
plac budowy. W chwili obecnej kończy się pierwszy 
etap prac w zakresie robót przygotowawczych i roz-
biórkowych. Etap ten przewidywał m.in. wykonanie 
cięć sanitarnych i formujących w koronach drzew, 
rozebranie istniejącej nawierzchni, ławek i resz-
tek oświetlenia, a także przesadzenie istniejących 
krzewów w taki sposób aby tworzyły jeden szpaler 
krzewów oddzielający teren należący do OSP Pie-
chowice od terenu parku.

Przed przystąpieniem do prac pielęgnacyjnych 
istniejącego drzewostanu pracownicy Urzędu Mia-
sta Piechowice wraz z przed-
stawicielem wydziału ochrony 
środowiska z Jeleniej Góry 
przeprowadzili wizję terenową 
pod kątem stanu zdrowotne-
go drzew. Prace pielęgnacyj-
ne ograniczono tylko do tych 
drzew, w których nie stwierdzo-
no istnienia gniazd i lęgów pta-
ków oraz które mogą stwarzać 
zagrożenie dla osób przebywa-
jących na terenie parku. Usu-
nięto także gałęzie obumarłe 
lub nadłamane.

Wizja w terenie potwierdzi-
ła niestety zły stan zdrowotny 
większości starych lip znajdują-
cych się na terenie parku. Po-
mimo niewątpliwego ich uroku 
w większości lipy  są  puste 

w  środku i niestety wykazują pierwsze oznaki 
obumierania. Z tego względu w ramach zagospo-
darowania terenu parku przewidziano nowe nasa-
dzenia drzew, które z czasem zastąpią istniejący 
drzewostan.

Wraz z pracami rozbiórkowymi prowadzone są 
także roboty ziemne dotyczące wymiany istniejącej 
sieci elektrycznej, zebrania warstwy ziemi nieuro-
dzajnej wraz z kamieniami oraz utwardzenia terenu 
pod ścieżki i place wypoczynkowe. Mając na uwa-
dze charakter tego miejsca roboty ziemne prowa-
dzone są tylko w niezbędnym zakresie i w większo-
ści na istniejących trasach komunikacyjnych.

W kolejnym wydaniu Informatora Piechowice 
mamy nadzieję pokazać mieszkańcom już pierw-
sze efekty kolejnego etapu prac dotyczących 
nawierzchni oraz instalacji elementów małej ar-
chitektury.

J. Bumażnik

Zagospodarowanie parku miejskiego

- Krzewy nie zostały wycięte a jedynie przesadzone w inne miejsce 
– pokazuje Jacek Wojciechowski, właściciel firmy AXYO.PL.
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W Polcoloricie  spore zmiany
Rozmowa z Ireneuszem Wolfem, od 8 marca 2013 roku 

wiceprezesem spółki Polcolorit S.A. 

Od października 2012 roku jest pan 
zaangażowany w proces restrukturyza-
cji spółki. Z jakim efektem?

Ireneusz Wolf: Spółka już w czwartym kwarta-
le ubiegłego roku zatrzymała trend, który towarzy-
szył jej od kilku lat – pomnniejszania przychodów 
i pogorszania wyników finansowych. Strategia 
na lata 2013-2014, która została opracowana w 
ubiegłym roku, jest sukcesywnie wdrażana. Wy-
niki pierwszego kwartału bieżącego roku są obie-
cujące i bardzo dobrze rokują na kolejny kwartał. 
Wskazują też, że plany, które dotyczą 2013 roku, 
zostaną przez spółkę zrealizowane. Jesteśmy 
spółką publiczną, zatem wszystko to o czym mó-
wię, jest dostępne na naszych stronach interneto-
wych w postaci publikowanych raportów jak i na 
stronach Giełdy Papierów Wartościowych.

Jakie są podstawowe założenia re-
strukturyzacji?

Podstawowe założenia dotyczyły zmiany 
struktury organizacyjnej spółki, restrukturyzacji 
kosztów działalności w zakresie funkcjonowania 
spółki na terytorium polski jak i Unii Europejskiej. 
Tak w zakresie dystrybucji produktów jak i po-
zyskiwania surowców. Dotyczyły także przebu-
dowy portfela produktów, zmiany i opracowania 
nowych parametrów pracy z kanałami dystrybu-
cji, no i przede wszystkim transportu. Sytuacja w 
branży jest bardzo trudna i ona wymagała już od 
kilku lat istotnych zmian i modyfikacji funkcjono-
wania spółki. Zaczęliśmy to robić dosyć późno, 
ale intensywnie i z dobrym efektem. Mówiąc ko-
lokwialnie, jesteśmy starym, dobrym, sprawdzo-
nym producentem płytek ceramicznych na ryn-
ku. Pokazując nową jakość naszym partnerom 
znaleźliśmy u nich wsparcie i zrozumienie. I to 
przełożyło się na wyniki.

W spółce przebudowujemy wszystkie moż-
liwe obszary, począwszy od administracyjnych, 
poprzez obszar sprzedaży, planowania, kontroli 
wewnętrznej, księgowości, produkcji. Jednym z 
elementów, które znalazły się w strategii na lata 
2013 – 2014, jest praca PR nad odbudową i po-
prawą wizerunku spółki nie tylko na rynku ale i w 
najbliższym otoczeniu.

Czy restrukturyzacja wiąże się z re-
dukcją zatrudnienia?

Nie, wręcz odwrotnie. Spodziewamy się 
po roku 2013, a być może jeszcze przed jego 
upływem, wzrostu zatrudnienia na poziomie 
5-7%. Część zmian związanych z redukcją za-
trudnienia, które spółka prowadziła do tej pory, 
powoduje, że przy obecnym trendzie wzrosto-
wym po stronie przychodów zarysowuje nam 
się konieczność odbudowy kadr. Na pewno 
będziemy poszukiwali pracowników wyspecja-
lizowanych, nie będzie tzw. prostych etatów. 
Spółka dzisiaj zatrudnia 152 osoby w dwóch 
zakładach.

Wydawałoby się, że ten rok to najgorszy 
okres na wprowadzanie zmian, ale paradok-
salnie - jest lepiej. To dlatego, że wchodzimy 

z nowymi pomysłami dotyczącymi dystrybucji, 
nowych produktów. Wychodzimy z założenia, że 
jak ten kryzys się skończy to my nie zaczniemy 
się restrukturyzować, tylko będziemy gotowi na 
zbieranie laurów i zasłużonych zwiększonych 
przychodów. 

A skończy się?
Tak, bez dwóch zdań. Ciężko jest powie-

dzieć, czy Polskę dotyka kryzys, dotykają nas 
raczej okołokryzysowe czynniki. Dużo jest w 
tym tzw. kryzysu medialnego. Czytając informa-
cje o skali globalnej dotyczącej np. sektora ban-
kowego, sektora finansów, widzimy, że wiele 
problemów, które zaczynają dotykać część kon-
sumpcyjną gospodarki jest generowana przez 
daleko posuniętą ostrożność, zachowawczość 
w wydatkowaniu pieniędzy przez gospodarstwa 
domowe. Dane bankowe pokazują, że poziom 
lokat obecnie jest najwięk-
szy w historii bankowości w 
Polsce. To oznacza, że nasi 
potencjalni klienci mają tro-
chę pieniędzy, ale ociągają 
się z ich wydawaniem. Na 
szczęście, ostatnie informa-

cje są dla nas pozytywne. W ostatnim okresie 
coraz więcej klientów likwiduje lokaty, z ban-
ków wypłynęło 66 mld złotych. Mam nadzieję, 
że te pieniądze pojawią się na rynku, wzrośnie 
wskaźnik zakupów.

Kto jest największym odbiorcą Wa-
szych produktów?

Największymi odbiorcami jednostkowymi są 
sieci handlowe, czyli Castorama i Leroy Merlin w 
Polsce, Castorama w Rosji, Epicenter na Ukra-
inie – to rodzima sieć ukraińska, odpowiednik 
naszej Castoramy. Stałymi odbiorcami naszych 
produktów jest obecnie 207 podmiotów. To jest 
bardzo dużo, kiedyś mieliśmy 50 podmiotów. 
Rynek odbiorców trochę się zmienił w ciągu 
ostatnich lat. Ta tradycyjna formuła producent – 
hurtownik – odbiorca powoli się zaciera. Wielu 
dużych hurtowników albo zbankrutowało, albo 
zmieniło charakter działalności. Musimy na 
siebie wziąć ciężar magazynowania towarów, 
sklepy przy tym bogactwie oferty na rynku nie 
magazynują już płytek. Większość realizacji to 
zamówienia dokładnie pod klienta. Nasi odbiorcy 
dzisiaj mogą złożyć u nas zamówienie, korzysta-
jąc z dostępu on-line do naszych stanów maga-
zynowych. W tym roku został w spółce wdrożony 
system elektroniczny. Pozwala on na wykonanie 
podstawowych działań, jak sprawdzanie stanów 
magazynowych, złożenie zamówienia, przesła-
nie potwierdzenia a na samym końcu - faktury 
drogą elektroniczną. Cała branża zajmująca się 
produkcją i dystrybucją wszelkiego rodzaju dóbr 
idzie w tym kierunku.

Widać ożywienie w spółce choćby po 
tym, że zaczęliście sponsorować pie-
chowickie drużyny sportowe.

Wspomniana wcześniej strategia nie zakłada 
tylko obniżanie kosztów i cięcie wydatków na 
prawo i lewo, ale i inwestowanie w miejscach, 
gdzie firma może odnieść korzyść lub pożytek. 
W jednym miejscu jest to korzyść finansowa, w 
innym jest to praca na rzecz poprawienia nasze-
go wizerunku. Nie ma co ukrywać, przy tych re-
dukcjach, jakie miały miejsce w spółce w ciągu 
kilku ostatnich lat, nasza opinia jako pracodawcy 
na pewno ucierpiała. Mamy tego świadomość. W 
tym roku udało nam się wygenerować skromne 
środki dla drużyny piłkarskiej i klubu kolarskie-
go. Okazało się, że dla nich są to poważne za-
strzyki finansowe. Mamy jeszcze kilka pomysłów 
związanych z działaniami lokalnymi, kontynuuje-
my współpracę z klubem kolarskim. Nie jestem 
piechowiczaninem, ale mogę wam pozazdrościć 
włodarza. Pan burmistrz potrafił nas przekonać 
do tego, abyśmy te fundusze znaleźli już w tym, 
a nie jak planowaliśmy, w przyszłym roku. Mamy 
zamiar kontynuować tę współpracę. W spółce 
przecież pracują osoby mieszkające na terenie 
Piechowic. Obserwujemy też, że spotkało się to 
z pozytywnym odbiorem na rozmaitych forach.

Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów.
Rozmawiał: R.Z.
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Informujemy, że w czerwcu b.r. 
kończy swoją działalność obecne Pre-
zydium Rady Rodziców.

Rada Rodziców, wybiera  spośród 
rodziców reprezentujących wszystkie 
klasy prezydium – z reguły na okres 
dłuższy niż 1 rok, którym kieruje prze-
wodniczący, przy współudziale zastęp-
cy, sekretarza oraz skarbnika. Obecna 
Rada działała przez 7 lat, z małymi 
zmianami personalnymi, w składzie: 
Przewodniczący - Dorota Liszka, Za-
stępca – Jolanta Javurek, Skarbnik – 
Tomasz Rudzki, w 2010 na skarbnika 
wybrano Dorotę Piróg, a zastępcą w 
2012 została Ewa Kołodziejczyk. 

Rada Rodziców jest organem szko-
ły nieposiadającym osobowości praw-
nej, niezależnym od dyrektora szkoły 
i rady pedagogicznej. Reprezentuje  ona ogół 
rodziców uczniów danej szkoły.  

Rada wykonuje swoje zadania wyłącznie spo-
łecznie, a środki którymi dysponuje pochodzą z 
dobrowolnych wpłat rodziców, od sponsorów, 
środków pozyskanych w imprezach cyklicznych 
takich jak Festyn Świąteczny i Bal Charytatywny 
oraz pozyskanych darowizn rzeczowych.

Obecna Rada działała w oparciu o zasadę 
przyjętą przez jej członków: zbieramy środki i 
realizujemy jedno zadanie główne, wspierając 
działania cykliczne i bieżące.

Zadaniem przewodnim do roku 2011 był za-
kup szafek szkolnych dla uczniów, którzy mogą 
w nich przechowywać odzież zewnętrzną, strój 
sportowy i podręczniki szkolne. Szafki zostały 
zakupione za kwotę 12.000 zł, a w szkole wła-
snym staraniem przygotowano i odnowiono po-
mieszczenie na szatnię.

Lata 2012-2013 to czas pozyskania środków 
na gruntowne odnowienie łazienek szkolnych. Z 
satysfakcją stwierdzamy, że udało się wykonać 
to zadanie, poprzez odnowienie ścian, okien, za-
kupienie nowych kompaktów, drzwi, umywalek, 
szafek pod umywalki, lamp, włączników oraz 
części składowych baterii za kwotę 11.000  zł. 
Możemy uznać, że nareszcie nasze dzieci korzy-
stają z pomieszczeń  o właściwym standardzie.

Ponadto dzięki staraniom Skarbnika Rady w 
2012 roku szkoła została doposażona w szafy, 
biurka, inne meble biurowe, kserokopiarkę oraz 
15 zestawów komputerowych, za które zapłaciła 
Rada Rodziców kwotę 3.000 zł. Dzięki temu mo-

żemy się poszczycić świetnie wyposażoną klasą 
informatyczną, gdzie każdy uczeń w czasie zajęć 
ma możliwość pracy przy własnym komputerze.

Należy również podkreślić osobisty wkład i 
talent artystyczny Pani Bożeny Rzadkowskiej 
– członka Rady Rodziców – w wykonanie na 
korytarzu szkolnym  pięknego malowidła obra-
zującego faunę i florę Karkonoskiego Parku Na-
rodowego. Rada Rodziców jedynie sfinansowała 
zakup niezbędnych farb w kwocie 1.000 zł.

Powyższe zadania pochłonęły większość na-
szego budżetu, ale oprócz nich przez okres 7 lat 
udało się nam również zakupić do szkoły pakiet 
lektur do biblioteki, rolety do klasy, w której operu-
jące światło słoneczne dezorganizowało zajęcia. 

Dofinansowano też w kwocie 1.500 zł zakup 
nart na potrzeby Klubu Krokus, wymieniono w 
jednej z sal oświetlenie, sfinansowano odnowie-
nie korytarza biblioteki, zakupiono pomoce na-
ukowe do klasy matematycznej i polonistycznej, 
a także kupiono do sekretariatu kserokopiarkę 
i laminarkę za  3.100 zł. Ponadto Rada Rodzi-
ców współuczestniczyła w finansowaniu imprez 
cyklicznych takich jak Primus Inter Pares, Super 
Klasa, Upominek na przywitanie pierwszoklasi-
stów, nagrody dla wyróżnionych uczniów.

Niestety, ze względu na brak środków nie 
zrealizowaliśmy ambitnego planu odświeżenia 
korytarzy, wymiany lamp oświetleniowych w kla-
sach,  w których są one wyeksploatowane oraz 
zakupu zestawu kina domowego do świetlicy 
szkolnej. Uważamy, że wydatki na te zadania 
powinny zostać  przewidziane  w planach nowej 
Rady Rodziców.

Kończąc swoją działalność chcemy podzię-
kować rodzicom uczniów szkoły, dyrekcji, gronu 
pedagogicznemu, osobom współpracującym w 
Radzie Rodziców, a także mieszkańcom na-
szego Miasta oraz wszystkim sympatykom nie 
związanym z Piechowicami, za okazywaną nam 
życzliwość i zrozumienie potrzeb, z którymi się 
zwracaliśmy. 

Dzięki wielu osobom, które nie odmówiły nam 
bezinteresownej pomocy mogliśmy na bieżąco 
realizować wybrane cele. 

Mamy nadzieję, że wyznacznikiem dla następ-
nej Rady Rodziców będzie troska o dalszą popra-
wę warunków nauki dzieci i otoczenia szkoły.

Dorota Liszka
Ewa Kołodziejczyk

Dorota Piróg

„Zmiana warty” w Radzie Rodziców
działającej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach

Okręgowa Komisja Wyborcza udostępniła wyniki punktowe ze sprawdzianu uczniów 6 klas szkół 
podstawowych w latach 2013-2011:
• średnia w skali miast:

• średnia w skali powiatów:

• średnia województwa dolnośląskiego wyniosła: 23,6 pkt  - 2013r., 22,5 pkt  - 2012r., 24,9 pkt  - 2011r.
•  średnia w skali kraju wyniosła: 24,03 pkt  - 2013r., 23,18 pkt – 2012r., 25,27 pkt - 2011r.
 Średnia Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach w przedziale trzech lat jest zatem powyżej śred-
niej województwa dolnośląskiego, jak również powyżej średniej krajowej w latach 2013 oraz 2011. 

M. Głowala
źródło: www.oke.wroc.pl

Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów

Składam serdeczne podzięko-
wania kończącemu działalność 
Prezydium Rady Rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Piechowicach 
za znaczący wkład pracy, wsparcie 
i osobiste zaangażowanie w funk-
cjonowanie szkoły.

Witold Rudolf
Burmistrz Miasta Piechowice

Podsumowanie
współzawodnictwa

Informujemy, iż w dniu 13 czerwca 2013 roku 
w Radomierzu odbyło się uroczyste podsumo-
wanie współzawodnictwa sportowego szkół 
w roku szkolnym 2012/2013. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Piechowicach  zajęli odpo-
wiednio: dziewczęta II a chłopcy I miejsce wśród 
sklasyfikowanych 21 szkół podstawowych. 
Również uczniowie Gimnazjum uplasowali 
się na wysokich lokatach tj.: dziewczęta na III 
a chłopcy na V miejscu wśród wszystkich szkół 
gimnazjalnych (10 szkół). GRATULUJEMY!

Redakcja

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gim-
nazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach dzię-
kują organowi prowadzącemu za dofinansowa-
nie wyjazdów uczniów na zawody sportowe.
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DZIEŃ DZIECKA – udany przepis na walkę z deszczem i nudą
Ponury, deszczowy poranek w dniu 1 czerw-

ca źle wróżył dzieciom i organizatorom impre-
zy plenerowej Dzień Dziecka w Piechowicach. 
Ale znalazł się sposób aby zwyciężyć w walce 
z ulewnym deszczem i mimo wszystko tego 
dnia dobrze się  bawić. Pierwszy i najważniej-
szy składnik sukcesu  to chęć wyjścia z domu. 
I tutaj duże brawa dla dzieci i ich rodziców. 
Około 50  dzieci  ubranych w odzież prze-
ciwdeszczową i kalosze dotarło  w towarzy-
stwie dorosłych do Piechowickiego Ośrodka 

Kultury, gdzie przeniesiona została impreza. 
Inne ważne składniki przepisu na dobrą za-
bawę w czasie deszczu to ciekawy program  
i dużo atrakcji oraz szybkie dotarcie z informacją 
, że mimo wszystko „startujemy o godz. 12.00”.

I w tym względzie wszystko zadziałało jak na-
leży. Już od godz. 10.00 na budynku POK wisiał 
baner informacyjny, wysyłane były wiadomości 
SMS i e-mail o tym, że impreza się odbędzie 
a pracownicy ZUK informowali dzieci jeżdżąc 
z napisem i używając klaksonu. Program i nie-

spodzianki przygotowane na 
ten dzień  przez pracowników 
Piechowickiego Ośrodka Kultu-
ry, Urzędu Miasta Piechowice i 
Związku Gmin Karkonoskich tak-
że należy ocenić dobrze. Pierw-
szą godzinę spotkania wypełniły 
zabawy z animatorami, którzy 
ubrani w stroje Reksia i Krecika, 
bawili się z dziećmi w  zabawy 
ruchowo- taneczne zakończone 
„balonowym szaleństwem”. 

Druga godzina to zabawy 
edukacyjne związane z segre-
gacją odpadów i recyklin-
giem. Tutaj oprócz dzieci 
wiedzą mogli wykazać się 
także rodzice uczestnicząc 
w konkursie rodzinnej se-

gregacji odpadów i ekologicznej zgaduj – zgaduli. 
Przez cały czas trwania imprezy dzieci uczestni-
czyły w zabawach plastycznych „Rysuj z nami”, 
rysując znanych bohaterów z bajek polskich i cze-
skich pojawiających się w wersji multimedialnej 
oraz w zabawie „Na szkle malowane” przygotowa-
nej przez ZGK. Wszystkie dzieci i ich opiekunowie 
zostali tego dnia obdarowani wieloma drobnymi 
upominkami przygotowanymi na Dzień Dziecka 
przez organizatorów. Były to wiatraczki, kredki, 
słodycze i baloniki dla dzieci oraz breloczki  z żeto-
nem  do wózka sklepowego dla dorosłych. Zaba-
wy „Reksio kontra Krecik”, w tym plastyczne, mul-
timedialne i z animatorami były  I częścią zabaw 
z bajką polską i czeską realizowanych w ramach 
projektu POTYCZKI ARTYSTYCZNE”. Projekt 
jest współfinansowany ze środków Unii Europej-
skiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oraz środków budżetu państwa za 
pośrednictwem Euroregionu Nysa.

Już dziś zapraszamy dzieci na kolejne spo-
tkania z Reksiem i Krecikiem, które odbędą się 
w lipcu br. podczas „Kryształowego Weekendu” 
i „ Wakacji z POK”.

POK

Już po raz XXIX Szkoła Podstawowa Nr 1 w Pie-
chowicach zorganizowała w dniach 14- 15 czerwca 
2013 r. Rajd Dziatwy Szkolnej „Piechotka”, którego 
celem jest propagowanie turystyki i zasad ochrony 
przyrody wśród uczniów klas O- VI, w tym recy-
klingu. W imprezie brało udział 233 uczestników 
pieszych wędrówek, którzy reprezentowali szkoły 
ze Świeradowa, Kowar, Jeleniej Góry i Piechowic. 
Wszyscy zostali nagrodzeni w konkursach zbio-
rowych i indywidualnych. Na mecie czekał na nich 
ciepły poczęstunek, ponadto atrakcje w postaci gier 
i zabaw na kompleksie boisk sportowych „Orlik” oraz 
pokaz sztuki cyrkowej w wykonaniu  uczniów Szkoły 
Podstawowej w Podgórzynie. 

Dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowa-
nia wszystkim kierownikom tras, kwatermistrzostwu, 
uczniom Szkoły Podstawowej w Podgórzynie, pracow-
nikom hali i szkoły podstawowej, przedstawicielom fir-
my ubezpieczeniowej Aviva, prezesowi Zarządu ZNP 
w Jeleniej Górze oraz wszystkim rodzicom i sympa-
tykom rajdu. 

Szczególne słowa podziękowania składam Or-
ganowi Prowadzącemu za dofinansowanie imprezy.

Do zobaczenia za rok na XXX Jubileuszowym 
Rajdzie Dziatwy Szkolnej „Piechotka”.

Dyrektor Szkoły
Marzena Sąsiada

XXIX Rajd Dziatwy Szkolnej
„ P i e c h o t k a ”

W pierwszych dniach czerwca br. jury 
w składzie: Marcin Oliwa – Soto, Agnieszka 
Treter – Kłyszyńska i Marek Koprowski  
oceniło walory artystyczne foto-
grafii wyeksponowanych na 
wystawie pn. „Moje dziec-
ko”. Wystawa prezentowana 
jest w galerii Piechowickiego 
Ośrodka Kultury już od 24 maja 
i potrwa do 1 lipca. Dwóch uzna-
nych fotografów i wieloletnia 
nauczycielka plastyki ko-
lejno wybierali trzy najcie-
kawsze Ich zdaniem zdjęcia 
przyznając odpowiednio 1, 2 
lub 3 punkty. Dodatkowo jury 
mogło przyznawać  ½ punktu 
fotografiom zasługującym na wy-
różnienie. Członkowie jury nie mieli 
możliwości konsultowania ze sobą  
podejmowanych decyzji, a mimo tego szybko 
dało się zauważyć, że wszyscy postawili na 
oryginalność. Najlepiej ocenione zostały zdję-
cia pokazujące dzieci w ciekawych oraz za-
skakujących sytuacjach, a zupełnie niezauwa-
żone były fotografie pozowane i portretowe. Z 
wynikami konkursu wszyscy uczestnicy zostali 
zapoznani w miniony piątek. Tego dnia w sali 

widowiskowej Piechowickiego Ośrodka Kultury 
odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu 
fotograficznego „Moje dziecko”, podczas któ-
rego zaprezentowano nagrodzone zdjęcia, a 
nagrody powędrowały do autorów najciekaw-
szych prac. Tak naprawdę to w tym konkur-
sie nie ma wygranych i przegranych. Wygrali 
wszyscy, ponieważ zdjęcia są naprawdę fan-
tastyczne, a wystawa wzbudza wiele pozytyw-
nych i radosnych emocji.  Nagrodą dla każdego 

uczestnika są imponujących 
rozmiarów fotografie, które 
zaraz po zakończeniu wy-
stawy staną się własnością  
ich autorów. Mamy nadzieję, 
że  inicjatywa organizowania 
przez POK takiej wystawy w 
latach kolejnych  spotka się 
z pozytywnym odzewem ze 
strony rodziców, a działanie 
takie uatrakcyjni obchody  
Międzynarodowego Dnia 
Dziecka w Piechowicach.

POK

„MOJE DZIECKO”
- jury postawiło na oryginalność
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W związku z obchodzonym rokiem Juliana Tuwima, 
6 czerwca 2013 roku w Piechowickim Ośrodku Kultury od-
był się przegląd twórczości tego autora pn. „Piechowickie 
spotkania z Tuwimem”. W przeglądzie udział wzięły dzieci 
z Piechowickich Przedszkoli - Przedszkola nr 1 oraz Przed-
szkola nr 2. Inicjatorką przeglądu była Pani Zofia Czernow 
Poseł na Sejm RP, która objęła honorowy Patronat a także 
ufundowała nagrody. Na scenie wystąpiło 39. dzieci z czte-
rech grup wiekowych. Dzieci wspaniale przygotowały się do 
recytacji. Był „Słoń Trąbalski”, „Lokomotywa”, „Abecadło”, 
„Spóźniony słowik” i wiele innych wierszy z twórczości Ju-
liana Tuwima. Za rok spotkamy się z kolejnym twórcą.

M. Dobrucka

Spotkania z Tuwimem

Wcześniejsze rozpoczęcie edukacji to wykorzystanie naj-
lepszego okresu w rozwoju dziecka. Dlatego dzieci nie trzeba 
ratować przed szkołą, tylko trzeba wspierać ich rozwój. Wiedzą 
o tym na całym świecie. Spośród 202 państw, 134 mają 6-latki 
w szkołach. Ostatnio zdecydowała o tym Norwegia i Słowenia.

Posłanie 6-latka do szkoły wcale nie oznacza zabierania 
mu dzieciństwa. Dzieci w pierwszej klasie uczą się poprzez 
zabawę. To nie są sztywne lekcje jakie pamiętamy z naszego 
dzieciństwa. Dzieci mają do dyspozycji kąciki do zabawy i od-
powiednie meble.

Dzieci, które idą wcześniej do szkoły zyskują wcześniej do-
stęp do lepszej niż w przedszkolu infrastruktury naukowej (zy-
skują darmowa naukę języka obcego i zajęcia pozalekcyjne), 
sportowej i informatycznej.

W roku szkolnym 2012/2013 sześć 6-latków rozpoczęło 
naukę w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach, w chwili 
obecnej zapisanych na rok szkolny 2013/2014 jest ośmioro 
dzieci i tendencja ta jest zdecydowanie wzrostowa.

Dzieci sześcioletnie nie tylko osiągają dobre wyniki w nauce, 
ale też dobrze odnajdują się w szkolnych warunkach. Lubią się 
uczyć i lubią szkołę. Taki wniosek niosą za sobą „Badania szkol-
nych uwarunkowań efektywności” przeprowadzone przez IBE w 
2010 roku wśród dzieci z klas I-III (a więc również sześciolatków, 
które poszły do szkoły w wieku sześciu lat). Wynika z nich, że 
uczniowie: 

• lubią chodzić do szkoły (83%);
• przyznają, że w szkole bardzo im się podoba (81%);
• uważają się za zdolnych uczniów (80%).
To od nas, dorosłych, zależy, jak przygotujemy sześciolatka 

do rozpoczęcia nauki w szkole. To powinien być dla niego rado-
sny czas i nowa przygoda. 

Źródło: MEN
M. Głowala

Sześciolatki w szkole

Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że 
zgodnie z art. 14 a ust 4 oraz art. 17 ust 3 a 
ustawy o systemie oświaty (Dz. U. z 2013 r. poz 
87) istnieje możliwość wystąpienia do Gminy o 
zorganizowanie bezpłatnego transportu i opieki 
w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, 
oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej 
lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których 
mowa w art. 16 ust. 7a w/w ustawy a także dzie-
ciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi 
niepełnosprawnościami realizację obowiązku, o 
którym mowa w art. 14 ust. 3. 

     Ze względu na konieczność zorganizowania 
transportu od 1 września 2013 r. należy wypełnić 
wniosek o zapewnienie dowozu dziecka wraz z 
niezbędnymi dokumentami i dostarczenie go do 
siedziby Urzędu Miasta Piechowice do dnia 31 
lipca 2013 r. Wymagane dokumenty to wniosek, 
aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, aktual-
ne orzeczenie dziecka z poradni psychologiczno-
pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego 
dziecka, skierowanie dziecka do kształcenia spe-
cjalnego w danej placówce, potwierdzenie przyjęcia 
dziecka do przedszkola lub szkoły. Wzór wniosku 
znajduje się na stronie internetowej BIP Piechowi-
ce w zakładce dla mieszkańców: wzory wniosków.

Ewentualne pytania proszę kierować do Inspek-
tora ds. oświaty, kultury i org. pozarządowych Pani 
Marty Głowala – Tel. 757548909 (pokój nr 9).

M. Głowala

Dowóz uczniów
niepełnosprawnych
do szkół i  przedszkoli

W dniu 23 lipca 2013 roku nastąpi wyłączenie telewizji analogowej w naszym regio-
nie. Szczegółowe informacje dotyczące terminów i obszarów przełączeń znajdą Pań-
stwo na stronie: www.cyfryzacja.gov.pl oraz pod bezpłatnym numerem: 800 007 788. 
Postępowanie użytkowników po wyłączeniu obrazuje powyższy schemat.
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Od 2011r. Piechowicki Ośrodek Kultury zdoby-
wa środki unijne na działania kulturalne i artystycz-
ne w naszym mieście. W roku 2011 był to projekt 
pn. SĄSIEDZI za który przyznana została  refun-
dacja w wysokości 24 845,23 € . W 2012r. Zreali-
zowany został projekt WSPÓLNY MIANOWNIK w 
którym refundacja wyniosła 24 848,95 € a w roku 
bieżącym jest to projekt POTYCZKI ARTYSTYCZ-
NE na który przyznane zostało dofinansowanie w 
kwocie 23 286 €. Wszystkie te projekty są   współfi-
nansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
oraz środków budżetu państwa za pośrednictwem 
Euroregionu Nysa (w tym 85% kwoty pochodzić 
będzie z EFRR a 10% z budżetu państwa).

Dzięki dofinansowaniu projektu POTYCZKI 
ARTYSTYCZNE wiosna i lato w Piechowicach 
będą obfitowały w ciekawe wydarzenia arty-
styczne. Już końcem maja zrealizowany zo-
stał  okazały mural, czyli malowidło ścienne w 
przestrzeni publicznej o tematyce „Szklarstwo 
Karkonoszach”. Wykonany przez czeskiego ar-
tystę zdobi ścianę zewnętrzną w hucie „Julia”.  
Wykonanie kolejnego zostało przełożone na 26 
czerwca z przyczyn technicznych, malowidło 
tym razem ozdobi ścianę frontową domu kultury. 
Wykonanie obydwu murali zaplanowane zostało 
w miejscach dobrze widocznych dla odwiedzają-
cych Piechowice gości i turystów, tak aby każdy 
z nich identyfikował nasze  miasto z kilkusetlet-
nimi tradycjami szklarskimi.

W ramach projektu Potyczki Artystyczne 1 
czerwca br. odbyło się  spotkanie dzieci z Reksiem 
i Krecikiem podczas Miejskiego Dnia Dziecka, ko-
lejne odbędą się 05 -06 lipca w trakcie Kryształo-
wego Weekendu oraz podczas zajęć Wakacje z 
POK. Potyczki  bajki polskiej i czeskiej to: zabawy 
z animatorami w strojach Reksia i Krecika, zabawy 
multimedialne oraz warsztaty plastyczne, pozwo-
lą poznać bohaterów najbardziej znanych bajek z 
Polski i Czech.

Największe atrakcje czyli „Letnie potyczki 
artystyczne” zaplanowane zostały w terminie  
święta tradycji szklarskich Piechowic pn. KRYSZ-
TAŁOWY WEEKEND. W terminie 5 i 6 lipca br. 
dwie grupy artystów będą tworzyć „Człowieka 
ze szkła” techniką mozaiki szklanej, koralików, 
prętów szklanych i fusingu. Również grupowo 
zmagać się będą reprezentanci miasta Semily 
i Piechowic w potyczkach pieśni regionalnych 
oraz potyczkach modowych. Te drugie zakoń-
czą się pokazem mody podczas którego każda 
z drużyn zaprezentuje uszyte przez siebie stroje 
karkonoskie inspirowane tradycjami kulturowymi 
swojego miasta. Przez dwa dni można będzie 
również podziwiać prace artystyczne ze szkła, 
wystawione w sali widowiskowej POK w ramach 

konkursu „Szklana improwizacja”. W piątek tj.05 
lipca zaprosimy mieszkańców oraz gości na 
uliczny turniej szachowy o Puchar Pogranicza i 
kameralny koncert „ przy piecu”. Koncert JAZZ 
kontra BLUESS zorganizujemy tak jak w roku 
ubiegłym na terenie huty „Julia” w industrialnej 
scenerii przy piecu hutniczym. Dzięki projekto-
wi POTYCZKI ARTYSTYCZNE sfinansowane 
zostaną również: estrada, nagłośnienie, oświe-
tlenie, służby ochrony, medyczne i techniczne, 
zaplecze sanitarne, agregat prądotwórczy oraz 
promocja projektu w formie banerów, plakatów, 
zaproszeń i reklamy prasowej.

 Wszystkie wcześniej wymienione zma-
gania artystyczne zwieńczy koncert gwiazdy wie-
czoru finansowany przez Urząd Miasta Piecho-
wice, którą w tym roku będzie Rudi Schuberth i 
zespół Wały Jagiellońskie. 

 Międzynarodowy program z udziałem 
artystów polskich i czeskich na pewno pozwoli 
przekonać wszystkich, że region Karkonoszy to 
jedna wieka rodzina artystyczna. Już teraz  zapra-
szamy wszystkich przebywających w tym czasie 
w Piechowicach do udziału w niepowtarzalnych i 
wyjątkowych POTYCZKACH ARTYSTYCZNYCH.

POK

Trzeci projekt na kulturę i działania artystyczne

Te słowa wyryto na tablicy pomnika w Prze-
myślu, upamiętniającego śmierć Polaków 
pomordowanych przez OUN-UPA w latach 
1943-1945 na Wołyniu i Małopolsce Wschod-
niej. W tym roku obchodzimy 70. rocznicę 
mordu nazwanego rzezią wołyńską. Zbrodnia 
była dziełem Ukraińskiej Powstańczej Armii, 
wzmocnionej w marcu 1943 r. przez dezerterów    
z Ukraińskiej Policji Pomocniczej (ukraińska 
formacja policyjna kolaborującej z Niemcami), 
wspomaganej przez ukraińskie chłopstwo. Za 
pierwszy masowy mord rzezi wołyńskiej Instytut 
Pamięci Narodowej uznaje masakrę w dniu 9 lu-
tego 1943 r. w polskiej kolonii Parośla Pierwsza 
(gm. Antonówka powiat warneński). Oddział UPA 
zamordował tam 173 Polaków. Można wyróżnić 
trzy różne rodzaje ataków. Ukraińcy atakowali 
pojedyncze osoby oraz małe grupy udające się 
np. do innych miejscowości, bądź pracujące w 
polu. Napadano na małe skupiska Polaków za-
mieszkujące w ukraińskich wsiach lub położone 
na uboczu kolonie oraz na duże skupiska lud-
ności polskiej, co wymagało skoncentrowania 
przez Ukraińców większych sił (ukraińskiej ludno-
ści cywilnej uzbrojonej w białą broń lub sprzęty 
gospodarskie np. kosy). Mordy niejednokrotnie 
miały miejsce w niedziele. Ukraińcy wykorzysty-
wali fakt, że ludność polska gromadzi się podczas 
mszy  w kościele, więc często kościoły były ota-
czane, a wierni przed śmiercią niejednokrotnie 
torturowani w okrutny sposób (np. przecinanie 
ludzi na pół piłą do drewna). Do największego lu-
dobójstwa doszło latem 1943 r. Wydarzenie z 11 
lipca 1943 r. zostało nazwane „Krwawa niedzie-
la”. Tego dnia o świcie oddziały UPA dokonały 
skoordynowanego ataku na 99 polskich miejsco-
wości pod hasłem „Śmierć Lachom”. Po otocze-
niu wsi, by uniemożliwić mieszkańcom ucieczkę, 
dochodziło do rzezi i zniszczeń. Ludność polska 
ginęła od kul, wideł, kos, noży. Polskie wsie po 
wymordowaniu ludności były palone, by unie-
możliwić ponowne osiedlanie. Tak nacjonaliści 
ukraińscy chcieli pozbyć się elementu polskiego 

z terenu Wołynia. Oprócz dużej ilości ofiar, anty-
polskie akcje nacjonalistów i miejscowej ludno-
ści ukraińskiej doprowadziły do olbrzymich strat 
materialnych. Zdołano ustalić, że z ogólnej licz-
by 1150 polskich osad wiejskich na Wołyniu, na 
których znajdowało się 31 tys. zagród, oddziały 
ukraińskie zniszczyły 1048 osiedli i ponad 26 tys. 
zagród. Ponadto z 252 wołyńskich kościołów i ka-
plic zniszczone zostały 103 obiekty. Trudno dziś  z 
całą pewnością podać liczbę wymordowanych w 
czasie tej eksterminacji naszego narodu. Najbar-
dziej realna liczba ofiar to 50-60 tysięcy Polaków. 
W latach powojennych o zbrodni się nie mówiło, 
nie prowadzono też badań historycznych. Dziś 
śledztwa w sprawie tego ludobójstwa popełnio-
nego przez ukraińskich nacjonalistów na ludno-
ści polskiej Wołynia i Podola prowadzi IPN. 15 
sierpnia 2009 r. Sejm RP przyjął przez aklamacje 
uchwałę w sprawie tragicznego losu Polaków na 
Kresach Wschodnich w 66. rocznicę rozpoczę-
cia przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów  
i Ukraińską Powstańczą Armię na Kresach II 
RP tzw. antypolskiej akcji masowych mordów  
o charakterze czystek etnicznych i znamio-
nach ludobójczych. Historia stosunków pol-
sko-ukraińskich jest trudna i bolesna. Oce-
na wydarzeń lat 1943 - 1945 nadal dzieli 
nasze narody. Strona ukraińska zaprzecza za-
istnieniu na Wołyniu ludobójstwa (a jedynie mówi  
o „wysiedlaniu” ludności polskiej) doszukując się 
przyczyn rzezi wołyńskiej w działaniach Pola-
ków. Dziś w nowej zjednoczonej Europie należy 
wybaczyć krzywdy i próbować pojednać nasze 
narody. Najważniejsze jednak jest to by pamię-
tać o wszystkich pomordowanych. W Publicznym 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach 
pomięć o tych wydarzeniach uczczono galerią 
w holu szkoły.

Agnieszka Dziwiszewska
(nauczyciel historii  w Publicznym Gim-

nazjum im. Jana Pawła II w Piechowi-
cach)

„Jeś l i  zapomnę o  n ich ,
Ty  Boże  zapomni j  o  mnie”

13 czerwca 2013 roku, uczniowie koła teatralnego 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piecho-
wicach wystąpili przed rodzinami Jeleniogórskiego 
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespo-
łem Downa. Pomysł wystąpienia przed dziećmi z Ze-
społem Downa, zrodził się w głowie wolontariuszki, 
która zaproponowała gimnazjalistom ten rodzaj wy-
zwania oglądając ich przedstawienia.

Młodzi aktorzy zaprezentowali dzieciom i ich 
opiekunom sztukę pt. „Królewna Śnieżka”. Przed-
sięwzięcie było dużym wyzwaniem dla gimnazjali-
stów, ze względu na wrażliwość i specyfikę widowni. 
Brawa i owacje na stojąco, przecudowne uśmiechy  
i zadowolenie na twarzach dzieci były wzruszającym 
podziękowaniem dla uczniów gimnazjum. Następnie 
nasi uczniowie odśpiewali „sto lat” i wręczyli słodki 
upominek młodej jubilatce, podopiecznej stowarzy-
szenia. Dzieci bardzo serdecznie przyjęły naszą 
młodzież, witały i żegnały się z wszystkimi uściskiem 
dłoni a uśmiech nie schodził z ich twarzy. Opiekunom 
aktorów wręczono kalendarze ze zdjęciami dzieci ze 
Stowarzyszenia oraz róże. 

Pan Janusz Wielocha, Prezes Zarządu wyraził na-
dzieję, że to przedstawienie rozpocznie stałą współ-
pracę Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II 
w Piechowicach  z Jeleniogórskim Stowarzyszeniem 
Rodzin i Przyjaciół Dzieci z Zespołem Downa.

Elżbieta Michalska 
(opiekun koła teatralnego w Publicznym 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach)

Dzieci dzieciom czyli 
koło teatralne na wyjeździe
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INFORMACJE Z PRZEDSZKOLA nr 1

W Przedszkolu Samorządowym nr 1 „Chat-
ka Puchatka” odbyły się spotkania z funkcjona-

riuszami służb mundurowych, które zorganizowa-
ły wychowawczynie grupy w ramach  Programu 
Profilaktycznego  „Pod bezpiecznym  paraso-
lem”. Prelekcje miały na celu zapoznanie dzieci 
z procedurami udzielania pomocy i bezpieczne-
go zachowania się w różnych sytuacjach. Przed-
szkolaki miały między  innymi okazję poznać, 
a nawet przymierzyć strój strażaka, dowiedzieć 
się wielu cennych  informacji na temat funkcjono-
wania posterunków policji i straży pożarnej. Ca-
łemu  przedsięwzięciu towarzyszyło wiele rado-
ści  „malujących” się na buziach dzieci. Podczas 
spotkania odbyły się konkursy, w których dzieci 
mogły wygrać nagrody rzeczowe ufundowane 
w ramach Programu Profilaktycznego. 

 Anna Grzywnowicz-Szawel

 Bezpieczeństwo 
  ważna sprawa

Sformułowanie „Pomóż mi zrobić to samemu” 
Marii Montesorii -  to myśl przewodnia działań 
grupy średniaków, prowadzonej przez nauczy-
cielkę Wiolettę Uram. 

Aktywność dziecka umożliwiająca odczuwa-
nie  sukcesu poprzez własne osiągnięcia, była 
widoczna podczas uroczystości z okazji Dnia 
Matki.  Wszystkie działania skupione były na 
tym, aby to dziecko zapraszając swoją mamę  

na uroczystość, umiało Ją należycie 
ugościć i zaprezentować program w podzięce za 
życie jakie mu dała.  

Dzieci zaprosiły do przedszkola  mamy, za-
prezentowały teatrzyk pt.” Uparty kotek” , recyto-
wały wiersz, zaśpiewały piosenki za pośrednic-
twem mikrofonu i wręczyły laurki z własnoręcznie 
napisanym  tekstem.  Po uroczystości zaprosiły 
mamy na lody, które zostały zakupione za fundu-

sze z akcji „Zbieramy puszki”, w któ-
rą aktywnie zaangażowały się całe 
rodziny. Dzieci samodzielnie serwo-
wały mamom lody w szklanych pu-
charkach, poprzez nakładanie i deko-
rowanie różnego rodzaju  posypkami 
i polewami. Same także kosztowały 
i świetną frajdę przy tym miały. 

Przyzwyczajanie dziecka do sa-
modzielności i zaradności życiowej, 
poprzez wykonywanie różnych czyn-
ności, to jeden z wielu walorów jakie 
niesie za sobą takiego typu przedsię-
wzięcie. 

Wioletta Uram

Wykorzystując aktywną spontaniczność 
małego dziecka

Ważnym wydarzeniem w naszym przed-
szkolu był montaż nowych zabawek do ogrodu 
przedszkolnego ufundowanych z Rady Rodzi-
ców oraz funduszy pozyskanych. Nasz plac za-
baw wzbogacił się o 5 elementów zabawowych. 
Dyrekcja  i Rada Pedagogiczna składają ser-
deczne podziękowania Wszystkim Rodzicom 
a także Darczyńcom: Panu Burmistrzowi Miasta 
Piechowice, Radnym Miasta Piechowice oraz 
Panu Markowi Flieger.

Grażyna Biel

Kolorowy plac zabaw

Kubusiowe zabawy – Dzień Rodziny dnia 
07.06.2013 r. – pogoda na zamówienie. Liczne 
atrakcje takie jak trampolina, zamek dmuchany, 
miasteczko ruchu drogowego, Kaczorek, Klaun 
i skręcane baloniki ( ufundowane z Rady Rodzi-
ców) wspólne zabawy z rodzicami oraz Zumba 
dla dzieci i Rodziców przegoniły deszcz. 

Refleksja Rodziców z tego dnia: Mama Ada-
sia: „Takie zabawy powinny się odbywać częściej 
jest to okazja do zacieśniania więzi Rodziców 
z placówki”. Mama Piotra i Michała: „To czas 
na wspólną zabawę z dziećmi”. Tata Karolinki: 
„Doskonała zabawa dla dzieci, niespożyta ener-
gia pracowników przedszkola”. Mama Łukasza: 
„Dobra organizacja i zapewnienie wielu atrakcji i 

okazja do integracji”. Mama Lenki: „Chwila cza-
su dla siebie, a dziecko może dobrze się bawić”. 
Mama Bartka: „Dobra zabawa dla dziecka i ro-
dzica”. Mama Wojtusia: „Okazja , aby zobaczyć 
dziecko w działaniu, spotkanie takie służy inte-
gracji rodziców”.

Rodzice nowo przyjętych dzieci oraz okazjonal-
nie przybyłych gości: „Doskonała zabawa, gościn-
ność gospodarza oraz pracowników  placówki”.

Dziękujemy serdecznie za  opinie. 
Składamy również podziękowania Panu 

P. Zamorskiemu, G. Rybarczykowi, Państwu 
Klejpsom oraz Panu Januszowi Bryl przedstawi-
cielowi Hurtowni SIM z Jeleniej Góry.

Grażyna Biel

Przepis na dobry humor – odrobina dobrej woli, trochę czasu , 
uśmiech na twarzy to wszystko w dobrą zabawę się przeobrazi

Pokonując każdy z 70 km trasy do Zgorzelca byliśmy coraz bardziej prze-
konane, iż impreza będzie udana, a to za sprawą ciągle padającego desz-
czu… Wiadomym jest, że przy takiej aurze Centrum Handlowe jest miejscem 
chętnie odwiedzanym. Na miejscu miło zaskoczyła nas panująca wewnątrz at-
mosfera. Była ona zasługą organizatorów – młodych i aktywnych  entuzjastów 
- oraz uczestników imprezy. W targach brały udział firmy turystyczne różnego 
rodzaju - m.in. biura podróży, parki rozrywki - i przedstawiciele różnych gmin, 

prezentujący ofertę turystyczną 
oraz atrakcje okolic. Wszystkie 
stoiska były profesjonalnie przy-
gotowane i zachęcały do zainte-
resowania swoimi produktami. 
Bez fałszywej skromności może-
my stwierdzić, iż stoisko prezen-
tujące walory Gminy Piechowice, 
przygotowane przez członków 
Stowarzyszenia Michałowice, 
przyciągało barwnością i wielką 
ilością propozycji. Specjalnie 
na tę okazję Stowarzyszenie 
Michałowice stworzyło folder 
reklamowy, zawierający ofertę 
noclegową, kulturalną i usługo-
wą oraz atrakcje turystyczne 
w Michałowicach. Wydanie ulo-
tek było możliwe dzięki dofinan-
sowaniu z Urzędu Miasta. Już 
sama różnorodność michałowic-

kich twórców  - Honorowych Obywateli Miasta Piechowice - wystarczyłaby na 
stworzenie średniej wielkości wystawy: fotografie prac Pawła i Lidii Trybalskich, 
prezentacja dorobku artystycznego Teatru Naszego, Teatru Cinema i Ryszar-
da Wojnarowskiego, książka księdza Kubka. Prezentowane były tu również 
prace Elżbiety Neuman – Lenart oraz cieszące się wielkim zainteresowaniem 
ręcznie malowane kubki z Galerii Lavendowo. Całości dopełniały mapy, ulot-
ki i foldery reklamujące Gminę Piechowice, dostarczone przez Urząd Miasta 
Piechowice.

Wyjątkowo udanym zabiegiem marketingowym okazał się poczę-
stunek, wabiący swoim zapachem. Częstowaliśmy chlebem własne-
go wypieku, najlepszym na świecie domowym smalcem, przygoto-
wanym przez naszego leśniczego oraz wyśmienitymi przekąskami 
przyrządzonymi przez właścicielki michałowickich pensjonatów – Leśny 
Czar oraz Michalina. W trakcie degustacji mieliśmy okazję porozmawiać 
z potencjalnymi turystami i zainteresować ich ofertą oraz walorami gminy Pie-
chowice, czyli: obszerną bazą noclegową (ok. 40 obiektów), atrakcyjną dla 
odbiorców różnych segmentów rynku, trasami spacerowymi do punktów wido-
kowych Kociołki i Złoty Widok, do kamieniołomów, do Wodospadu Szklarki, jak 
i wyprawą górską na Śnieżne Kotły. Do michałowickich atrakcji zaliczyć należy 
również unikatowy tunel skalny oraz ocalony od zapomnienia leśny cmentarzyk, 
jak również liczne ścieżki rowerowe. W ofercie mamy ponadto szkołę narciarską, 
pasiekę, salonik wróżb i kowalstwo oraz ceramikę artystyczną. Ponieważ Targi 
odbywały się w Dzień Matki, organizatorzy przygotowali wiele atrakcji dla rodzin 
z dziećmi. Jedną z nagród w konkursach dla najmłodszych były wiatraczki 
z herbem miasta Piechowice i logo Stowarzyszenia Michałowice. Ogólnie oce-
niamy udział w Targach jako bardzo udany. Michałowice to piękne miejsce, 
gdzie każdy z przyjeżdżających znajdzie coś dla siebie.

Stowarzyszenie Michałowice

Sprawozdanie z Targów Turystycznych w Zgorzelcu
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„ Jaś i Małgosia w krainie ekologii” 
W naszej placówce od kilku lat tradycją jest przedstawienie teatralne 

z okazji Dnia Dziecka. Zespół teatralny tworzy personel przedszkola, oraz 
zaproszeni goście. W tym roku gościnnie wystąpił Pan Burmistrz Miasta 
Piechowice Witold Rudolf, oraz Pan Marek Lubieniec. Dnia 03.06.13 r. dzieci 
obejrzały bajkę  pt. „Jaś i Małgosia  - w krainie ekologii”. Ważne jest, żeby edukację 
ekologiczną zaczynać  od najmłodszych lat. Celem przedstawienia było zwrócenie uwagi dzieci na 
problem segregacji śmieci w naszym otoczeniu. Scenariusz przedstawienia pokazuje złe zachowa-
nia w stosunku do naturalnego środowiska 
jakim jest las. Naszym przedszkolakom nie 
obce są słowa sortowanie, recykling, ale 
dzięki temu spotkaniu na pewno je sobie 
utrwaliły. Główni bohaterowie przedstawie-
nia doskonale bawili dziecięcą widownię 
poprzez akcję pełną niespodzianek, pio-
senki i muzykę. Cały personel przedszko-
la włączył się w przygotowanie spektaklu 
– dzieci zachwyciła piękna scenografia, 
odpowiednio dobrane stroje i gra aktorska. 
Dowodem na to, że bajka wszystkim wi-
dzom się podobała, były gromkie brawa.

M. Janasz

Podczas całego roku szkolnego Przedszkole 
odwiedziło bardzo wiele ciekawych osób. Dzieci 
poznawały ich pasje, zawody, sposób na życie. 
W tym miesiącu grupę średniaków odwiedził Pan 
Piotr Sondel, wujek Kamila, dawniej Piechowi-
czanin dziś Gdynianin, który od 1995 roku słu-
żył w Marynarce Wojennej. Na dzieciach zrobił 
ogromne wrażenie galowy  mundur, w którym pan 
Piotr przybył, a także opowieść i przygotowana 
przez Niego prezentacja multimedialna dotyczą-
ca pracy w marynarce. Dowódca drużyny i gru-
py w 11 Dywizjonie Ścigaczy na Hel, podoficer 
w Ośrodku Szkolenia Nurków i Płetwonurków WP, 
następnie dowódca grupy w Dywizjonie Okrętów 
Rakietowych, a potem technik w stopniu Bsm - 
Bosmana w Dywizjonie Okrętów Bojowych od 
2011 - 2012 w jednej osobie. Po takiej prezentacji 
cała grupa wybiera się do Marynarki Wojennej. 

   Zainteresowania dzieci szybko się zmieni-
ły ponieważ kilka dni po tym odwiedził nas wujek 
Kamila Świątka, Pan Henryk Hryniewicki - aktor 
teatru Maska w Rzeszowie, a jednocześnie Dy-
rektor jednoosobowego teatru marionetkowego „ 
Hrynek”. Pan Henryk przedstawił krótką etiudę. 
Dzieci były zachwycone marionetką, sposobem jej poruszania, a przede wszystkim historią głównej 
bohaterki opowiedzianej bez słów, tylko za pomocą ruchów i gestów. Dzięki takim ludziom i  spotka-
niom dzieci poszerzają swoje horyzonty, poznają ciekawe zawody co pozwala im dokonywać różno-
rodnych wyborów związanych z zajęciami dodatkowymi, zainteresowaniami.

S. Januszkiewicz

Spotkania z ciekawymi ludźmi

Dnia 27.05.2013 w Przedszkolu ‘’ Pod Czer-
wonym  Muchomorem’’ odbyła się uroczystość z 
okazji Dnia Mamy i Taty. Podczas występu mali 
artyści, w każdej z grup  recytowali wiersze, śpie-
wali piosenki i tańczyli. Z okazji tego pięknego 
święta, które jest celebrowane w wielu miejscach 
świata, nasze przedszkolaki prezentując bogaty 
program artystyczny dziękowały swoim ukocha-
nym rodzicom za trud, miłość i poświęcenie. 
Następnie podarowały własnoręcznie wykonane 

upominki i laurki. Niewątpliwie życzenia płynące 
z małych , ale jakże gorących serduszek, wywo-
łały radość i wzruszenie na twarzach dumnych 
mam i tatusiów.

     Serdecznie dziękujemy rodzicom za przy-
bycie a także za zaangażowanie mam, które cy-
klicznie prezentowały w ciekawy i zabawny spo-
sób swoje zawody a także stanowiska pracy. O 
tym napiszemy później.

D. Jarosz

„Mamusiu, Tatusiu powiem Wam coś na uszko…”

W miesiącu lipcu Przedszkola Nr 2 jest nieczynne - mamy wakacje i z tej okazji życzymy wszyst-
kim wspaniałych przygód, udanego, bezpiecznego wypoczynku i dużo słońca. Naszym Absolwentom 
życzymy również powodzenia w szkolnych obowiązkach.

Bardzo dziękujemy wszystkim Rodzicom i Dzieciom oraz przyjaciołom naszej placówki  za wspól-
nie spędzony rok szkolny, dziękujemy za ogromne zaangażowanie i pomoc w organizacji przedszkol-
nego życia. Do zobaczenia w sierpniu.

           Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i Pracownicy Przedszkola Nr 2 w Piechowicach

Uwaga

W dniach 20 i 21 maja 2013 r. w Kowarach 
odbyły się zawody rejonowe w trójboju lekko-
atletycznym (bieg na 60 m, skok w dal, rzut 
piłeczką palantową) klas I-IV.

Reprezentacje szkół startowały w dziesię-
cioosobowych składach (pięć dziewczynek i 
pięciu chłopców). Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej nr 1 z klas I i II zajęli czwarte miejsce, klasy  
IV- trzecie.

Drużyna klas III została mistrzem rejonu i 
awansowała do zawodów strefowych, które 
odbyły się  13 czerwca 2013r. w Zgorzelcu. 
13- tka to dla nas szczęśliwa liczba, chociaż 
inni myśleli, że to będzie porażka. Występ w 
zawodach strefowych należy zaliczyć do bar-
dzo udanych- zajęliśmy II miejsce- jesteśmy 
wicemistrzami rejonu. Wyróżnienie to wynik: 
talentu dzieci, 3 -letniej pracy nauczycielek 
z klas I-III, wsparcia przyjaciół sportu i rodzi-
ców.

Skład drużyny
Rejon – Kowary: Sienkowiec Dawid, Ba-

dacz Konrad, Karczewski Michał, Najczuk 
Sebastian, Krężołek Maciej, Drzymała Wero-
nika, Wojtaś Oliwia, Wrzesień Weronika, Ma-
reczek Kinga, Skrobiszewska Barbara

Strefa – Zgorzelec: Sienkowiec Dawid, 
Badacz Konrad, Najczuk Sebastian, Mirga 
Damian, Woldanowski Dominik, Drzymała 
Weronika, Wojtaś Oliwia, Wrzesień Weroni-
ka, Cichocka Julia, Szczybura Julia.

Wielkie brawa dla drużyny i Pani Marii 
Dobrowolskiej za społeczną pracę na rzecz 
naszych sportowców (pomoc merytoryczną, 
serce, poświęcony czas, sponsoring), dla 
Pań M. Drzymały i M. Spychały za pomoc w 
opiece nad drużyną oraz dla dyrekcji naszej 
szkoły za umożliwienie nam wyjazdu.

Iwona Forszpaniak 
i Bogusława Gnajczak

Maj-czerwiec na sportowo

Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy 
80 m2 i mieszkanie pow. 85 m2, 3-pokojowe, 
kuchnia umeblowana, 2 łazienki, balkon 
„zwisający” nad rzeką Kamienną - w cen-
trum Piechowic, ul. Żymierskiego 53b. Tel. 
Kom. 606 609 788.

• • •
Poszukujemy nowych oferentów na pro-

wadzenie Gościńca Silesia. Mamy nadzieję, iż 
nowy dzierżawca sprawi, że obiekt będzie na 
nowo funkcjonować, tętnić życiem i przyciągać 
nowych turystów. Pragnę także poinformo-
wać, iż z dniem 15 maja br. rozwiązałem umo-
wę z poprzednim dzierżawcą na prowadzenie 
Gościńca Silesia, przy ul . Mickiewicza 9 
w Piechowicach, z 3 miesięcznym okresem 
wypowiedzenia.

Władysław Leszczyński
Właściciel Uroczyska i Gościńca Silesia

O g ł o s z e n i a
d r o b n e

W związku z kończącym się sezonem 
sportowym Zarząd Klubu Sportowego Lechia 
Piechowice składa serdeczne podziękowania 
Panu Mieczysławowi Spychała oraz Jerzemu 
Semeriak za pomoc w utrzymaniu płyty głów-
nej stadionu miejskiego, które dzięki Państwu 
jest jednym z najlepiej utrzymanych obiektów 
sportowych w Powiecie Jeleniogórskim. Po-
dziękowania kierujemy także do Pana Janu-
sza Pryczek za wsparcie finansowe.

J. Bumażnik

Lechia dziękuje

INFORMACJE Z PRZEDSZKOLA nr 2
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W bardzo trudnych 
warunkach blisko 70 
młodych biathlonistów 
z Jeleniej Góry, Szklar-
skiej Poręby, Sosnówki 
i Piechowic walczyło 
w zawodach biathlonu 
letniego. Klasyfikację 
przeprowadzono w 12 
kategoriach wiekowych. 
W punktacji łącznej gim-
nazjum zwyciężył MKS 
Karkonosze, natomiast 
wśród szkół podstawo-
wych - UKS Krokus przy 
SP1 w Piechowicach. 
Dekoracje uświetniła 
obecność taty Łukasza 
Semeriaka pana Jerze-
go oraz  siostry Łukasza 
– Karoliny, którzy wraz z Burmistrzem 
Panem Witoldem Rudolfem oraz Dy-
rektor SP1 Panią Marzeną Sąsiada 
dokonali dekoracji najlepszych. Za-
praszamy na stronę ukskrokus.pl. 
Dziękuję wszystkim za pomoc w 
sprawnym przeprowadzeniu imprezy.

Do zobaczenia za rok na VI me-
moriale Łukasza Semeriaka

Ze sportowym pozdrowieniem
Ewelina Jedziniak

Impreza współfinansowana przez 
Urząd Miasta Piechowice.

Memoriał Łukasza Semeriaka

W dniu 25 maja 2013 r. o godz. 15.00 przy 
Piechowickim Ośrodku Kultury w Piechowicach 
odbył się start VIII etapu Wyścigu Kolarskiego 
„Bałtyk – Karkonosze TOUR”  na trasie Piecho-
wice-Karpacz o długości 89,4 km. Zwycięzcą 
etapu został Paweł Cieślik. Przeciętna pręd-
kość zwycięzcy etapu wyniosła 39,29 km/h. 

XXI Międzynarodowy Wyścig Kolarski ro-
zegrany został w dniach 20.05.-25.05.2013 
r. na dystansie 844,8 km podzielonych na 8 
etapów i zgromadził 100 zawodników z Polski, 
Niemiec i Austrii. Organizacja wyścigu zosta-
ła bardzo wysoko oceniona przez Sędziego 
Międzynarodowego Pana Pawła Kaczmarka 
i Polski Związek Kolarski.

M. Dobrucka

WYDAWCA
Urząd Miasta Piechowice
ul. Żymierskiego 49
58-573 Piechowice
tel. 75 75 489 00

www.piechowice.pl

M I E S I Ę C Z N I K  S A M O R Z Ą D U  L O K A L N E G O

SKŁAD I OPRACOWANIE 
GRAFICZNE

Studio ROB - Robert Zapora
robertzapora@o2.pl
tel. 793 58 58 30

NAKŁAD: 1200 egz.
Nie zamówionych materiałów nie odsyłamy. Wydawca za-
strzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesła-
nych materiałów. Nadesłanie materiałów równoznaczne jest 
z wyrażeniem zgody na ich publikację. Niepodpisane teksty 
i zdjęcia w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji.
W wydaniu wykorzystano elementy graficzne autorstwa 
Roberta Jaworskiego.
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Bałtyk-Karkonosze
Tour

R E K L A M A

USŁUGI POGRZEBOWE
Włodzimierz Kraszewski

PIECHOWICE, ul. Nowotki 1
tel. 75 76 11 983, 505 111 529

CHŁODNIA, TRUMNY, KRZYŻE, 
TABLICZKI, URNY, KREMACJA, WIEŃCE, 

WIĄZANKI, TRANSPORT

SKLEP NATALII
ul. Mickiewicza 10 (obok poczty), Piechowice

tel. 75 76 11 099

miedź, ocynk, kanaliza, system zgrzewalny, PEX, 
art. elektryczne, chemia budowlana, 

chemia gospodarcza, drobne artrykuły 
gospodarstwa domowego, rolety, regipsy, profile

Konkurencyjne ceny - dowóz gratis

Otwarte

PN – PT 7:30 – 17:00

SOB – 8:00 – 14:00

Fot. R. Zapora

ELEKTRYK INSTALATOR

• Wykonywanie i remonty instalacji elektrycznych

• Usuwanie awarii

• Instalacje odgromowe

• Badania i pomiary elektryczne

• Sprawdzenia i odbiory

Marek Bergtraum
ul. Zawadzkiego 2a  58-573 Piechowice

tel. 603 523 928
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25 maja 2013 roku po raz kolejny biegano 
w Piechowicach w ramach ogólnopolskiej akcji 
„Polska biega”. Biegi, jak i w latach poprzednich, 
odbywały się na terenie Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Piechowicach na trasach wyznaczo-
nych przez nauczycieli wychowania fizycznego. 
Oprócz uczestników z Piechowic w biegach 
udział wzięli także uczniowie i wychowankowie 
placówek z: Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby 
a także Niemiec. Ogółem wystartowało 255 za-
wodników plus 5 rodzin (dane z list startowych). 
W tym roku wszystkie dzieci z młodszych ka-
tegorii wiekowych otrzymały honorowy medal, 
co sprawiło Im ogromną radość. Dla 
zwycięzców starszych kategorii 
Związek Gmin Karkonoskich ufun-
dował nagrody w postaci gadżetów 
rowerowych. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wy-
niki poszczególnych kategorii oraz 
zdjęcia z imprezy dostępne są na 
stronie www.piechowice.pl

Monika Dobrucka

Składam serdeczne podzięko-
wania wszystkim, którzy pomogli 
w organizacji „Polska biega” w Pie-
chowicach.

Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

POLSKA BIEGA
– Piechowice 2013

D z i e ń  M ł o d e g o  P i ł k a r z a

Fo
t.

 R
. 

Z
ap

or
a

Wniedzielę 9 czerwca na orliku w Piechowicach 
odbył się Dzień Młodego Piłkarza. Rywalizowało w 
nim ponad 60 najmłodszych adeptów piłki nożnej.

W turnieju wystąpiły przedszkolaki w wieku 4-6 
lat. Do turnieju przystąpiło 6 drużyn, po dwie wysta-
wiły Chojnik Jelenia Góra i Lechia Piechowice, po 
jednej Akademia Piłkarska MOS Karkonosze Jelenia 
Góra i WKS Śląsk Wrocław/Szklarska Poręba. 

Rywalizacja toczyła się systemem każdy z każdym. 
Bezkonkurencyjni okazali się zawodnicy Chojnika 
Jelenia Góra.Drugie miejsce zajęła Lechia Piechowi-
ce, trzecia była AP MOS Karkonosze Jelenia Góra a 
czwarty – WKS Śląsk Wrocław/Szklarska Poręba. Trzy 
pierwsze zespoły otrzymały puchary oraz piłki. Orga-
nizatorzy pzygotowali dla wszystkich uczestników pa-
miątkowe medale, dyplomy oraz upominki. Podczas 
turnieju do dyspozycji zawodników i rodziców były 
grillowane kiełbaski i napoje. Były gry sprawnościowe 

oraz zabawy prowadzone przez Teatr „Mała bajeczka” 
- malowanie twarzy, balony, bańki itd. 

Nagrodę dla najwaleczniejszego zawodnika tur-
nieju otrzymał Tomasz Janczura, najlepszym bram-
karzem uznano Andrzeja Molkę (obaj WKS „Śląsk”/
Szklarska Poręba) a najlepszym zawodnikiem - Oskar 
Gerstenstein z Chojnika Jelenia Góra. Nagrody otrzy-
mały trzy dziewczynki uczestniczące w turnieju: Hania 
Kasprzyk, Julia Amarowicz (AP MOS Karkonosze) i 
Julia Demecka (WKS „Śląsk”/Szklarska Poręba).

Organizatorem imprezy był Piłkarski Klub Spor-
towy Lechia Piechowice. Organizatorzy dziękują 
sponsorom, w szczególności Ceramicy Marconi, za 
wsparcie. Podziekowania także dla mieszkańca Pie-
chowic Sławka Słupka i jego syna, który zapewnili 
muzykę i poprowadzenie imprezy.

J. Bumażnik
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