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Rada
uchwaliła...

28 kwietnia 2011 r. oraz 13 maja 2011
r. Rada Miasta Piechowice obradowała
podczas VIII i IX sesji RM, na której podjęła następujące uchwały.
 nowi przedstawiciele RM w Kapitule
Niniejszą uchwałą zmienia się skład przedstawicieli Rady Miasta w Kapitule Tytułu Honorowego
Obywatela Miasta Piechowice. W nowej kadencji
funkcję tą pełnić będą radni: Anna Krystkiewicz,
Włodzimierz Kraszewski oraz Wiesław Polański..

Uchwała nr 32/VIII/2011 Rady Miasta Piechowice
z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Piechowice do Kapituły Tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice

 zamiana nieruchomości
Przedmiotem uchwały jest zamiana nieruchomości - działek nr 239/1 i 240/1 stanowiących własność gminy, które zbyte zostaną na rzecz Państwa
Genowefy i Ryszarda Czyż, w zamian za działkę
nr 245/2, będącą w posiadaniu tego Państwa. Zamiana ma na celu uregulowanie stanu prawnego
gruntu z uwagi na wydaną z naruszeniem prawa
decyzję w 1986 r.

Uchwała nr 33/IX/2011 Rady Miasta Piechowice
z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie zamiany nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice.

 odmowa zatwierdzenia taryf wodnych
Wnioskiem z dnia 31 marca 2011 r., poprawionym
w dniu 14 kwietnia 2011 r. KSWiK zaproponował wyższe, niż obecnie obowiązujące, taryfy dla zbiorowego
zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków. W związku z negatywną opinią Burmistrza
Miasta w przedmiocie weryfikacji taryf, również Radni
nie zgodzili się na przyjęcie nowych taryf. Nie przyjęcie nowych taryf nie przesądza ich braku obowiązywania, bowiem o dalszym losie wniosku taryfowego
zadecyduje Wojewoda Dolnośląski.

Uchwała nr 34/IX/2011 Rady Miasta Piechowice
z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków przedłożonych przez Karkonoski System Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bukowcu

 wybory do Rady Osiedla Górzyniec
Niniejszą uchwałą Radni zarządzili wybory
do Rady Osiedla Górzyniec, co oznacza, że jego
mieszkańcy w dniu 8 czerwca 2011 r. będą mieli
możliwość powołania i konstytuowania swojej Rady.

Uchwała nr 35/IX/2011 Rady Miasta Piechowice
z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów
do Rady Osiedla Górzyniec.

 wybory do Rady Osiedla Piastów
Zgodnie z niniejszą uchwałą Rady Miasta, mieszkańcy osiedla Piastów, w dniu 9 czerwca 2011 r. mogą
przystąpić do wyborów rady swojego osiedla.

Uchwała nr 36/IX/2011 Rady Miasta Piechowice
z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów
do Rady Osiedla Piastów.

 wybory do Rady Osiedla Michałowice
Rada Osiedle Michałowice jako jedyna ukonstytuowała się w czerwcu 2007 r., a jej kadencja
upływa w czerwcu 2011 r. Tym samym niezbędnym stało się zarządzenie ponownym wyborów, co
Rada czyni niniejszą uchwałą.

Uchwała nr 37/IX/2011 Rady Miasta Piechowice
z dnia 13 maja 2011 r. w sprawie zarządzenia wyborów
do Rady Osiedla Michałowice.
PEŁEN TEKST WSZYSTKICH UCHWAŁ
PRZECZYTASZ NA STRONIE:
http://piechowice.bip.pbox.pl/public
UCHWAŁY UDOSTĘPNIA TEŻ BIURO RADY MIASTA
w godzinach pracy Urzędu Miasta

WYBORY DO RAD OSIEDLI
W związku z zarządzonymi na
czerwiec przez Radę Miasta Piechowice wyborami do Rad Osiedli
Górzyniec, Piastów i Michałowice
(uchwały nr 35/IX/2011, 36/IX/2011,
37/IX2011), przedstawiamy poniżej
kompendium wiedzy o tych wyborach.
W Górzyńcu wybory odbędą się
8 czerwca, w Piastowie wybory odbędą się 9 czerwca, a w Michałowicach – 10 czerwca.
Zgodnie z ustawą o samorządzie
gminnym oraz statutowym Osiedli Górzynie, Piastów i Michałowice wybory
przeprowadzane są na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców w obecności co
najmniej połowy mieszkańców osiedla uprawnionych do głosowania. O ile
w pierwszym terminie nie uzyska się
wymaganego quorum, wybory przeprowadza się w drugim terminie, przyjętym uchwałą Rady Miasta, wówczas
już bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu.
Wybory Rad Osiedla odbywają się
przy nieograniczonej liczbie kandydatów, zgłaszanych bezpośrednio przez
uczestników zebrania, spośród których
wybiera się 15-tu, którzy uzyskają kolejno największą ilość głosów. Kandydatem na członka rady osiedla może
być każdy, kto ukończył 18 lat i chce
pracować społecznie na rzecz swojego
osiedla i okolicy.
Kalendarium wyborcze przedstawia
się następująco:
1. Wybory do Rady Osiedla Górzyniec – 8 czerwca 2011 r. w willi
„Słoneczko” przy ulicy Słonecznej 23,
o godz. 18.00. Uprawnionych do głosowania jest 670 osób, co wymaga obecności 335 osób, aby wybory były uznane za ważne.
2. Wybory do Rady Osiedla Pia-

stów – 9 czerwca 2011 r., w domu Państwa Emilii i Henryka Szczybury przy
ulicy Pakoszowskiej 51, o godz. 18.00.
Uprawnionych do głosowania 266
osób, co wymaga 133 osób, aby wybory były uznane za ważne.
3. Wybory do Rady Osiedla Michałowice – 10 czerwca 2011 r., w ośrodku
szkoleniowo-wypoczynkowym „Zielone Wzgórze” przy ulicy Kolonijnej 20 a,
o godz. 18.00. Uprawnionych do głosowania 296 osób, prawomocność wyborów wymaga obecności 148 osób.
Zgodnie ze statutem osiedli do
zakresu ich działania należą przede
wszystkim sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a zasadniczym jej zadaniem jest dbanie o zbiorowe potrzeby
wspólnoty samorządowej.
Warto zauważyć, że Rady Osiedli
są potrzebne zarówno mieszkańcom
osiedli, jak i władzom miasta. Osiedlowi Radni najlepiej znają problemy i potrzeby swoich mieszkańców, mają również lepszy obraz tego, co stanowi o jakości życia na osiedlu. Rady Osiedla są
ważnym elementem łączącym mieszkańców z władzami miasta, dającym
możliwość wydawania opinii, przeprowadzania konsultacji społecznych, jak
również służy rozwojowi demokracji
lokalnej.
Życie w demokratycznym kraju, nakłada na obywateli obowiązek współdecydowania o jego losie, również
w wymiarze samorządowym, dlatego
warto przystąpić do czerwcowych wyborów rad osiedli Miasta Piechowice.
Do wzięcia udziału w wyborach zachęcają Radni Rady Miasta Piechowic
oraz Burmistrz Miasta Piechowice Witold Rudolf, z którym na pół godziny
przed rozpoczęciem wyborów w każdym z osiedli, będzie możliwość spotkania i podjęcia dyskusji.
Opracowała: klulek BRM

Dyżury doradcy zawodowego
Z inicjatywy Pan Rafała Mazura
Przewodniczącego Rady Powiatu
Jeleniogórskiego, Urząd Miasta Piechowice działający w porozumieniu
z Powiatowym Urzędem Pracy w Jeleniej Górze, zorganizował dyżury
doradcy zawodowego.
Z porad doradcy zawodowego
mogą korzystać mieszkańcy Piechowic – osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy. Doradca zawodowy będzie udzielał porad
w dniach: 20 maja, 24 czerwca, 23 lip-

ca, 20 sierpnia, 24 września w siedzibie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach, ul. Żymierskiego
49 w godz. 8-15.
Osoby zainteresowane zapraszamy
do skorzystania z możliwości spotkania z doradcą zawodowym. Ustalenie
terminu spotkania może się odbyć poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny
z PUP JELENIA GÓRA tel. 75 64 73 180
pok. 24 lub MOPS w Piechowicach tel.
75 75 48 924.
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Majowa śnieżyca
sparaliżowała Michałowice
W pierwszych dniach
maja w Michałowicach
rozegrał się wiosennozimowy dramat. Śnieżyca, która 3 maja rano
przeszła nad regionem
jeleniogórskim zerwała linie energetyczne
i odcięła prąd mieszkańcom Michałowic.
We wtorek 3 maja prądu nie miał nikt, w środę tylko część mieszkańców, a pozostali dopiero
w czwartek wieczorem.
Pracownicy ekip remontowych EnergiiPro, trzy
dni usuwali awarię.
W wielu domach temperatura spadła do 14
stopni Celsjusza. W nocy na dworze
były ujemne temperatury. Ciepło mieli tylko ci co mają piece. Większość
mieszkańców ma jednak ogrzewanie
gazowe, które nie włączy się bez prądu. Rozmroziły się lodówki, rozładowały się ludziom telefony komórkowe,
a nawet stacjonarne, które w większości zasilane są prądem.
– To jakiś koszmar, który mamy zawsze raz w roku. Teraz śnieżyce, rok
temu wichury – wylicza Bogdan Widak
z Michałowic.
Jak dodaje później zawsze przez kilka dni nie ma prądu. I energetycy za
każdym razem nie mogą się uporać
z jego szybką naprawą.
W wielu michałowickich domach na
początku maja dzieci siedziały w kurtkach, a spały w swetrach i pod dwoma
kołdrami.

gionie jeleniogórskim. Prądu nie mieli
również mieszkańcy kilku wsi położonych na Przedgórzu Izerskim (Wleń,
Pilchowice). W sumie ok. 2000 gospodarstw. W Michałowicach w niektórych
domach
jeszcze
przez trzy tygodnie
po śnieżycy pojawiały się krótkie
przerwy w dostawie
prądu.
Największe straty są w regionie Michałowic i Jagniątkowa, bowiem tam
drzewa obciążone
śniegiem pozrywały najwięcej linii.
W tym regionie linie
i słupy są przestarzałe. Mieszkańcy
od kilku lat proszą
o kompleksową naprawę linii lub budowę nowej sieci.
Michałowice zostały zasypane śniegiem w ciągu kilku godzin.
Najlepiej podziemnej.
– Wówczas żaden wiatr, śnieżyca czy
– Uratował mnie tylko agregat, który
pożyczyłem od brata. Nie jest najmoc- drzewo nie uszkodzą kabla i nie odeniejszy, ale ogrzewanie działa i zasila tnie nam prądu – mówi Norbert Herbst
podstawowe sprzęty – powiedział je- z Michałowic.
Na razie jednak mieszkańcy są zbyden z mieszkańców.
O wiele gorzej mieli właściciele pen- wani obiecankami. EnergiaPro zapewnia, że wreszcie zmodernizuje i częściosjonatów i domów wczasowych.
– W pensjonacie zrobiło się zimno, wo wybuduje nową sieć średniego nawięc turyści wyjechali. Zacząłem liczyć pięcia.
– Aktualnie trwają prace projektowe
straty – rozkłada ręce Ryszard Banaszak, właściciel pensjonatu Chatka Pu- nad przygotowaniem dokumentacji
budowlanej – informuje Robert Wójcik,
chatka.
Najwięcej linii zostało pozrywanych dyr. ds. dystrybucji EnergiiPro.
Dokumentację przygotowują dwa
właśnie w Michałowicach, Jagniątkoróżne biura projektowe.
wie i Szklarskiej Porębie.
Spółka zapewnia, że po uzyskaniu
– W tych miejscowościach zniszczenia były największe i dlatego ich usu- wszystkich koniecznych uzgodnień
wanie tyle trwało – wyjaśniała Anna i pozwoleń przystąpi do przebudowy linii. Mieszkańcy jednak nie uwieBiesaga ze spółki Energia Pro.
Śnieżyce spowodowały wyłącze- rzą, dopóki prace w terenie się nie
nie aż 500 stacji energetycznych w re- zaczną.

3 maja przez kilka godzin nieprzejezdna była Droga Sudecka do Michałowi
oraz krajowa “3”. W Piechowicach odnotowano 15 zdarzeń związanych z atakiem zimy. Strażacy usuwali połamane konary i drzewa, fot. Dariusz Uzorko

W czasie akcji w Michałowicach strażacy przetestowali
nowy wóz bojowy, fot. Dariusz Uzorko
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Sprzątali

w Piastowie i Pakoszowie
Mieszkańcy
Piastowa
i Pakoszowa w dniu 14 maja
zadbali o czystość przepływającej rzeki i jej okolic. Akcja zakończyła się ogniskiem
sponsorowanym przez radne
A. Krystkiewicz i I. Chromik.

Specjalne podziękowania należą się osobom, które aktywnie uczestniczyły
w akcji sprzątania. W szczególności są to: A. Strzałkowski, M. Skrobiszewski, D. Figura, M. Wicher,
M. Chromik, D. Pietruszka, T. Wicher, J. Serniuk,
L. Chilewski, J. Maciejczak, Z. Jagielski, D. Wlazło,
H. Michałek, M. Dykiel,
być nauką również dla
rodzina Turkiewicz oraz Sprzątanie może
najmłodszych
wszystkie dzielne dzieci.
Dziękujemy również Panu
Burmistrzowi za pomoc i wsparcie naszej inicjatywy, kierownikowi ZUK za szybkie i sprawne uprzątnięcie śmieci a Panu
H. Szczyburze za drewno na ognisko.
Wszyscy podziwiamy piękne, czyste rzeki i parki. Sami
również możemy takie mieć. Potrzebny jest jednak wspólny
wysiłek by dba o ich czystość. Dbajmy więc razem o to, co
może być piękne i cieszyć nas na codzień.
Wszystkim uczestnikom akcji serdecznie dziękujemy.
Radna Anna Krystkiewicz i Irena Chromik

Skosili trawę na boisku
Mieszkańcy chętnie brali udział w sprzątaniu

Początek akcji – rozdanie worków

Kto zostanie honorowym
obywatelem?
Przewodniczący Rady Miasta Piechowice informuje, że do 15 czerwca można składać wnioski o nadanie tytułu „HONOROWY OBYWATEL
MIASTA PIECHOWICE”.
Zgodnie z regulaminem nadawania tytułu, z wnioskiem może wystąpić:
Przewodniczący Rady Miasta, komisje stałe Rady Miasta, Burmistrz Miasta
oraz organizacje i stowarzyszenia działające na terenie Miasta Piechowice. Wniosek powinien zawierać: dane osobowe kandydata do tytułu, jego
charakterystykę, określenie zasług uzasadniających wyróżnienie kandydata
i jego pisemną zgodę.
Wzór wniosku dostępny w Biurze Rady Miasta Piechowic lub na stronie internetowej BIP w zakładce „dla mieszkańców/wzory wniosków. Zasady nadawania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Piechowice reguluje
załącznik nr 5 Statutu Miasta Piechowice. Szczegółowe informacje uzyskać
można w Biurze Rady Miasta, pok. nr 19 tel. 075 75 48 919.

		

Przewodniczący Rady Miasta Piechowice
Daniel Potkański

Pod koniec kwietnia w Pakoszowie posprzątano i skoszono trawę na boisku przy ulicy Polnej. Wszystkim zaangażowanym w akcję grabienia boiska serdecznie dziękuję.
Radna Anna Krystkiewicz

Remontują budynki

Kolejne wspólnoty mieszkaniowe w Piechowicach zakończyły termomodernizacje swoich obiektów (przede wszystkim wymieniono kotłownie).
Np. budynek przy ul. Żymierskiego 13 ma nowy dach (na zdj.). Budynek nr
108 ma nową elewację.

5

INFORMATOR PIECHOWICKI • maj 2011

Wepa buduje nową halę
Piechowicka fabryka papieru
Wepa rozpoczęła dużą inwestycję.
To budowa hali produkcyjnej, w której zamontowana zostanie nowa linia
produkcyjna.
Nowa hala będzie dobudowana do
już istniejącej na terenie zakładu. Znajdzie się w niej nowy ciąg produkcyjny.
– Będzie to nowoczesna linia produkcyjna, a zaawansowane technologie
dają gwarancję jej wieloletniego wykorzystywania – wyjaśnia Janusz Bryliński,
prezes Wepy.
Dzięki temu znacznie poprawią się
możliwości produkcyjne zakładu. Będą
produkowane wyroby lepszej jakości,
które trafią do odbiorców w Europie (Anglia, Francja, Niemcy) i w Polsce (duże
sieci handlowe), lecz przede wszystkim
do sieci marketów Biedronka. Nowa
hala produkcyjna wraz z wyposażeniem
ma być gotowa do końca tego roku. Jej
rozbudowa pochłonie ok. 2 mln €. Koszty wyposażenia hali w linie produkcyjne
będą jednak kilkakrotnie większe.
Wepa planuje także rozbudować magazyny o ok. 6500 m kw. Rozpoczęły się
również prace związane z wykonaniem
parkingu i drogi dojazdowej dla TIR-ów,
których dziennie przyjeżdża ok. 20.
Obecnie zatrudnienie w zakładzie
jest stabilne i utrzymuje się na stałym
poziomie – nieco ponad 300 pracowni-

ków. Zdecydowana większość to mieszkańcy Piechowic.
– Staramy się, aby pracownicy doceniali swoją pracę, byli z niej zadowoleni
i mieli pewność zatrudnienia – mówi Janusz Bryliński.
Od momentu przejęcia zakładu w
Piechowicach w 2005 roku, WEPA zwiększyła moce przetwórcze i pojemność
magazynową. Zainwestowała ponad
25 mln euro. Zakład w Piechowicach
jest 1 z 12 zakładów WEPY w całej Europie, której główna siedziba mieści się w
Niemczech. WEPA Professional Piecho-

– Rozpoczęliśmy budowę nowej hali produkcyjnej – mówi Janusz Bryliński, prezes Wepy.

Wywiad z jubilatami:
Krystyną i Kazimierzem Bany
Państwo Krystyna i Kazimierz
Bany przybyli do Piechowic w latach 1957 i 1958. Tutaj doczekali się
Jubileuszu Złotych Godów Małżeńskich. Są to osoby bardzo pogodne,
których łączy wiecznie młoda miłość
i wiele czułych wspomnień.

wice S.A. jest obecnie jednym z ważniejszych w całym koncernie jeśli chodzi o
produkcję papierów higienicznych.

Co było głównym powodem przyjazdu
Państwa do Piechowic?
Przyjechałam do cioci pilnować jej dzieci, gdy miałam 14 lat. Skończyłam 7 klasę,
a że miałam liczne rodzeństwo więc wcześniej trzeba było opuścić dom rodzinny.
A mąż przyjechał w poszukiwaniu pracy
początkowo do Szklarskiej Poręby a później
przeprowadził się do Piechowic.
W jakich okolicznościach Państwo się
poznaliście?
Spotkaliśmy się w Hucie Szkła Kryształowego Julia w Piechowicach. W tamtych
latach był to bardzo dobrze prosperujący
zakład. Posiadał trzy zakłady w Sobieszowie, w Piechowicach i Szklarskiej Porębie,
w których pracowało około 2000 osób.
W samych Piechowicach zatrudniano 900
osób. Pracowaliśmy w zawodzie szlifierz
szkła. Praca była ciężka, wymagała dużego
wysiłku fizycznego, lecz dawała wiele satysfakcji. Ja przepracowałam 35 lat i odeszłam
na emeryturę, a mąż 30 przechodząc wcześniej na rentę chorobową. Początkowo
mieszkaliśmy w hotelu zakładowym, który
znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie
zakładu, a w 1974 roku przeprowadziliśmy

się do budynku wielomieszkaniowego przy
ul. 22-go Lipca w Piechowicach.
W małżeństwie są złe i dobre chwile,
dzisiaj warto wspomnieć te dobre.
Było ich wiele, najmilej wspominam
okres kiedy dzieci były małe. Pomimo zmęczenia jakie nam towarzyszyło byliśmy
szczęśliwi i pełni energii.
Czy macie Państwo przepis na tak
udany związek małżeński. Czy moglibyście go zdradzić młodym ludziom, którzy
dopiero wstępują na tą trudną ale miłą
drogę?
Żyliśmy bez recepty, po prostu tak trzeba: na dobre i na złe, w zdrowiu i w chorobie, w szczęściu i nieszczęściu będąc ze
sobą.
Czy Państwa zdaniem organizacja
uroczystości obchodów Złotych Godów
Małżeńskich przy udziale władz miasta
to dobry pomysł?
Tak, bo to uroczystości, które dodają
energii do życia. Przypominają, ze jesteśmy
jeszcze potrzebni. Cieszymy się, że zostaliśmy zauważeni i docenieni. Oczekiwaliśmy
już na tę uroczystość od początku 2011
roku i cały czas niepokoiła mnie myśl „aby
szczęśliwie doczekać tej chwili”, bo przecież
mąż ma już osiemdziesiąt lat. I udało się!
Rozmawiała Violetta Zackiewicz
Z-ca Kierownika USC
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„Niech Waszym natchnieniem będzie Mądrość
Niech ożywia Was miłość”

Jan Paweł II

W kwietniowym wydaniu Informatora Piechowickiego
na zakończenie artykułu o Janie Pawle II zacytowałem słowa Ks. Jana Twardowskiego z jego książki „Budzić nadzieję” „...Dzisiaj Jan
Paweł II jest znakiem dla świata, darem Ducha Świętego, człowiekiem swojej epoki ... Nie zmarnujmy tego Daru jaki otrzymaliśmy od samego Boga.
Wnosimy w Życie to co Jan Paweł II zostawił nam w duchowym Testamencie. Co do wielkości znaczenia tych słów chyba nie trzeba przekonywać,
ale wspólnie skupmy się nad wnoszeniem w życie w naszym piechowickim
środowisku, w tej naszej Małej Ojczyźnie, Jego duchowego przesłania. To
dzieło jest już rozpoczęte i realizowane choć w zabieganiu o sprawy codzienne, jednak nie zawsze je zauważamy i je kontemplujemy.
Na pewno wszyscy głęboko i ze wzruszeniem śledziliśmy 1 maja niedzielną
transmisję telewizyjną z beatyfikacji Jana
Pawła II. Jakże wielkie znaczenie dla nas
– szczególnie Polaków – miały i mają słowa wypowiedziane w homilii przez Ojca
Świętego Benedykta XVI w odniesieniu do
naszego Wielkiego i Świętego Polaka.
Ojciec Święty mówił: „Już sześć lat minęło od dnia, w którym zebraliśmy się na
tym placu, aby celebrować pogrzeb papieża Jana Pawła II. Ból utraty był głęboki,
ale jeszcze większe było poczucie ogromnej łaski, która otaczała Rzym i cały Świat.
Łaski, która była owocem całego życia mojego ukochanego poprzednika, a szczególnie Jego świadectwa w cierpieniu. Już
tamtego dnia czuliśmy unoszącą się woń
świętości, a Lud Boży na różne sposoby
okazywał swoją cześć dla Jana Pawła II ...
I oto nadszedł oczekiwany dzień; przyszedł
szybko ponieważ tak podobało się Bogu:
Jana Paweł II jest BŁOGOSŁAWIONY”.
W dalszej części homilii Ojciec Święty
Benedykt XVI mówi: „W swoim Testamencie nowy Błogosławiony napisał: „Kiedy
16. października 1978 r. konklawe kardynałów wybrało Jana Pawła II, prymas Polski, kardynał Stefan Wyszyński, powiedział
do mnie: „Zadaniem nowego Papieża będzie wprowadzić Kościół w Trzecie Tysiąclecie” (...) sam zaś dziękuję Wiecznemu Pasterzowi za to, że pozwolił mi w tej wielkiej sprawie służyć, w ciągu wszystkich lat
mojego pontyfikatu”.
Ale o jaką sprawę chodzi? Chodzi o to
samo, co Jan Paweł II wyraził już podczas
swej pierwszej uroczystej Mszy Świętej na
placu św. Piotra w niezapomnianych słowach: „Nie lękajcie się! Otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!”. To,
o co nowo wybrany Papież prosił wszystkich sam wcześniej uczynił: otworzył dla
Chrystusa społeczeństwo, kulturę, systemy polityczne i ekonomiczne, odwracając z siłą olbrzyma – siłą, którą czerpał
z Boga – tendencję, która wydawała się
być nieodwracalna. Swoim świadectwem
wiary, miłości i odwagi apostolskiej, pełnym ludzkiej wrażliwości, ten znakomity

Syn Narodu Polskiego, pomógł chrześcijanom na całym świecie, by nie lękali się być
chrześcijanami, należeć do Kościoła, głosić Ewangelię. Jednym słowem: pomógł
nam nie lękać się prawdy, gdyż prawda
jest gwarancją wolności.
W końcowym fragmencie homilii Ojciec Święty Benedykt XVI mówi: „Chciałbym na koniec podziękować Bogu, za
osobiste doświadczenie długoletniej pracy z Papieżem, Janem Pawłem II. Moja
posługa była wspierana jego głęboką
duchowością i bogactwem jego intuicji.
Zawsze uderzał mnie i budował przykład
jego modlitwy: zanurzał się w spotkaniu
z Bogiem, pomimo rozlicznych trudności
jego posługiwania. A potem świadectwo
jego cierpienia: Pan pozbawił go stopniowo wszystkiego, lecz on pozostawał skałą,
zgodnie z wolą Chrystusa. Jego głęboka
pokora zakorzeniona w intymnym zjednoczeniu z Chrystusem, pozwoliła mu
dalej prowadzić Kościół i dawać światu
jeszcze bardziej wymowne przesłanie. I to
w czasie, gdy topniały jego siły fizyczne.
Błogosławiony jesteś umiłowany Papieżu
Janie Pawle II, ponieważ uwierzyłeś. Prosimy byś nadal umacniał z nieba wiarę ludu
Bożego”.
Przytoczone dość obszerne fragmenty
homilii Ojca Świętego ukazują nam wielkość postaci Błogosławionego Jana Pawła
II jako duszpasterza i człowieka, jako kapłana i męża stanu, jako Papieża umiłowanego nie tylko przez Polaków ale i przez
wiernych całego świata.
Wielką radością i satysfakcją napawa nas piechowiczan świadomość, że ta
wspaniała postać Błogosławionego towarzyszy w naszym życiu w naszych codziennych troskach. Jest w naszych sercach, pomaga nam w rozwiązywaniu naszych problemów osobistych i społecznych.
Był osobiście w Piechowicach w 1956 r.
– przejeżdżając przez naszą miejscowość
na rowerze w czasie wycieczki rowerowej
z grupą studentów – a my byliśmy w jego
pamięci i w duchowym czuwaniu. Z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że
po latach przypomniał nam o tym przez

swoją obecność w nazwie i przesłaniu naszego Gimnazjum Jego imienia. Nadanie
Gimnazjum imienia Jana Pawła II rozbudziło w wielu z nas ogrom pozytywnych
emocji i pobudziło do działania, formułowało naszą pozytywną postawę w odniesieniu do Boga i ludzi. Najbardziej cieszył
zapał i zaangażowanie młodzieży, która
tak wspaniale przeżywała okres przygotowania, a szczególnie ceremonię uroczystego poświęcenia SZTANDARU GIMNAZJUM przez Biskupa Diecezji Legnickiej
Tadeusza Rybaka podczas Mszy Świętej
sprawowanej przez niego w obecności
proboszcza parafii Zdzisława Olszewskiego oraz Dziekana i kilkunastu księży zaprzyjaźnionych z Piechowicami.
W dniu 7 czerwca 2002 r. ceremonię tą
ze wzruszeniem również przeżywali licznie
zgromadzeni mieszkańcy wspólnie z władzami miasta i przedstawicielami placówek oświatowo-wychowawczych, zakładów pracy i właścicieli firm. Osoba Papieża
Polaka łączyła nas podczas naszych lokalnych uroczystości, a szczególnie w czasie
jego śmierci i ceremonii pogrzebowych
o czym wspominałem już w poprzednim
artykule.
Dzisiaj z dużą radością i satysfakcją
mogę powiedzieć, że ten zapał, zaangażowanie i chęć czynienia dobra nadal jest
w nas piechowiczanach.
Takie przekonanie wnoszę z wieczornicy ku czci Błogosławionego Jana Pawła II,
która zorganizowana była przez Panią Dyrektor i Grono Pedagogiczne Gimnazjum
przy współpracy z Panią Dyrektor Szkoły Podstawowej. Cała uroczystość odbyła się 5 maja w budynku Gimnazjum, nad
którą patronat objął Pan Burmistrz Miasta Piechowice. Wieczornica zgromadziła bardzo szacowne grono piechowiczan
i dość liczne przedstawicielstwo dzieci
i młodzieży. Młodzi mieszkańcy – uczniowie szkół – przedstawili wspólny tematycznie program poświęcony Błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Program
wszystkich zadziwił dojrzałością przedstawienia myśli naszego Wielkiego Polaka
oraz artyzmem ich wykonania.
Podczas spotkania dorosłych uczestników przy ciastku i herbacie toczyła się budująca dyskusja wokół tworzenia różnych
inicjatyw dla naszego miasta i jego mieszkańców. Wszyscy, tak jak liczne grono ludzi zaangażowanych w tworzenie klimatu
współpracy i czynienia dobra przy nadaniu imienia Gimnazjum, deklarowali chęć
działania i zaangażowania w ugruntowaniu tych dobrych już tradycji w bieżące
rozwiązywanie problemów, w tym pomocy i konkretnych działań przy zmianie
nazw ulic. Ten klimat i propozycje działań
na rzecz dobra Mieszkańców Piechowic
wskazują, że będzie realizowane wyrażone przez Ks. Jana Twardowskiego przesłanie: „Wnośmy w życie – to co Jan Paweł II
zostawił nam w duchowym Testamencie.
Antoni Olszewski
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6-latki mogą już iść do szkoły
Rodzice nie spieszą się z posyłaniem swoich 6-letnich dzieci do pierwszej klasy podstawówki. Tylko czwórka 6-latków uczy się
w Szkole Podstawowej w Piechowicach. W innych dolnośląskich placówkach również jest
bardzo mało sześciolatków w pierwszych klasach. Aby zachęcić rodziców do posyłania maluchów do szkoły burmistrz Witold Rudolf rozesłał do nich informację o takiej możliwości.
– Jeśli od września do pierwszych klas poszłoby więcej sześciolatków, to za rok nie musielibyśmy tworzyć nowego oddziału – wyjaśnia burmistrz Witold Rudolf.
Listy zachęcające dostało 46 rodziców sześciolatków z Piechowic. Do 23 maja tylko czterech
z nich zdecydowało się na zapisanie dziecka do
pierwszej klasy.
Za rok dzieci 6-letnie już nie będą miały wyboru i będą musiały iść do szkoły. Tyle tylko, że
wówczas klasy pierwsze będą przepełnione, a
w wielu szkołach (nie wiadomo jeszcze jak bę-

dzie w Piechowicach) będą musiały zostać
utworzone nowe oddziały. To z kolei wiąże
się z dodatkowymi wydatkami z budżetu.
Dlatego, jeśli część 6-latków pójdzie teraz
do szkoły, to jest szansa na rozładowanie
tłoku w przyszłym roku.
– Chciałbym zapisać syna już teraz do
szkoły, jednak boję się, że sobie nie poradzi.
Przecież on nawet jeszcze nie umie porządnie sznurówek zawiązać – martwi się jeden
z rodziców. Nauczyciele mówią jednak, że
uczniowie młodsi o rok bardzo dobrze sobie radzą wśród innych pierwszaków. Zupełnie nie widać różnicy wieku.
Szkoła Podstawowa w Piechowicach
przyjmuje zapisy do klas pierwszych do 10
czerwca br.
Ponadto od września do przedszkoli
będą musiały pójść wszystkie 5-latki, aby
w przyszłym roku mogły swobodnie rozpocząć naukę w pierwszej klasie.

Uczą się bezpiecznie żyć

W podstawówce teraz uczy się czwórka sześciolatków

Już po raz kolejny Przedszkole Samorządowe nr 2 w Piechowicach wystawiło drużynę do Konkursu Euroregionu Nysa
„Uczę się bezpiecznie żyć”. W skład trzyosobowej drużyny reprezentującej naszą placówkę wszedł: Marek Białas, Patryk Nowicki i Piotr Haścoło.
Podczas zmagań konkursowych chłopcy musieli wykazać się
wiedzą i umiejętnościami z zakresu pierwszej pomocy, sposoba-

mi radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu oraz
znajomością zasad bezpiecznego poruszania się po drodze. Sześciolatki choć nie dostały się do finałowej trójki to i tak poradziły
sobie bardzo dobrze. Trzeba zaznaczyć, że na 23 startujące w półfinale przedszkola, nasza drużyna zajęła czwarte miejsce tracąc do
zwycięzców tylko trzy punkty.
Wierzymy, że wiedza i doświadczenie zdobyte podczas przygotowań konkursowych dzieci będą umiały wykorzystać na co dzień,
a także podczas podobnych konkursów już w szkole.
S. Januszkiewicz

Dzieci u strażaków

Przedszkolaki na targach
6 maja starszaki z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Piechowicach wystąpiły na Międzynarodowych Targach Turystycznych Tourtec, które odbywały się na Placu Ratuszowym
w Jeleniej Górze.
Już po raz trzeci dzieci z naszej placówki miały możliwość zaprezentowania się na tej imprezie. Sześciolatki zaśpiewały trzy piosenki i zaprezentowały dwa tańce narodowe: Poloneza i Krakowiaka.
Dzieci zostały nagrodzone gromkimi brawami i wieloma ciepłymi
słowami doceniającymi ich talent i zaangażowanie.
Cieszy nas to, że możemy pokazać naszą wspólną pracę i wysiłek nie tylko podczas uroczystości przedszkolnych ale także przed
szerszą publicznością.
Starostwu jeleniogórskiemu dziękujemy za zaproszenie, a także
za upominki, które otrzymały wszystkie dzieci.

Dzieciom bardzo podobała się wizyta u strażaków

4 maja z okazji Dnia Strażaka nie mogło zabraknąć przedszkolaków w Piechowickiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Dzieci
wręczyły strażakom laurki, kwiatki oraz wykonane przez siebie
prace plastyczne przedstawiające pracę strażaków.
Do tego dołączyły również podziękowania za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi. Życzyły także satysfakcji z działalności społecznej, dużo zdrowia, szczęścia osobistego oraz pomyślności w pracy zawodowej. Spotkanie nie miało końca, ponieważ dzieci miały również możliwość porozmawiania ze strażakami, obejrzenia od środka wozów bojowych, sprzętów ratowniczych, strojów ognioodpornych oraz wielu innych ciekawych rzeczy.
Na koniec słodki poczęstunek od strażaków i powrót do przedszkola.
Szkoda, że takie ciekawe spotkania zawsze muszą się skończyć, jednak wiemy, że to nie pierwsze, ale i nie ostatnie takie spotkanie.
S. Januszkiewicz

Przedszkolaki wystąpiły na scenie na targach Tourtec w Jeleniej Górze
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Olimpijskie zmagania
przedszkolaków
Dziesięć drużyn z przedszkoli z powiatu jeleniogórskiego
rywalizowało
w Olimpiadzie Bezpieczeństwa Malucha. Impreza odbyła się w sobotę w sali
sportowej w Piechowicach.
Maluchy musiały zmierzyć się z konkurencjami, które były przygotowane przez
Straż Miejską z Jeleniej Góry.
fot. Wojciech Zarówny
– Biegi z obręczą między
Olimpiada Bezpieczeństwa Malucha zgromadziła na starcie aż 10 drużyn
pachołkami, wykonywanie
zadań związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego przez układanie znaków drogowych, drużyny), Nr 2 z Piechowic (dwie drużyny), Nr 1 ze Szklarskiej Poręzwijanie węża strażackiego czy wrzucanie piłeczek do celu – wy- by, Nr 2 ze Szklarskiej Poręby, z Podgórzyna, z Mysłakowic, z Janomienia Grzegorz Rybarczyk. Dzieci długo oczekiwały na końcowe wic Wielkich, ze Starej Kamienicy.
wyniki. Okazało się, że... wszystkie przedszkola zajęły pierwsze miejImpreza odbyła się pod patronatem Burmistrza Miasta Piechosce.
wice.
W Olimpiadzie uczestniczyły przedszkola: Nr 1 z Piechowic (dwie
Grzegorz Rybarczyk

Wieczornica poświęcona Papieżowi

5 maja w Publicznym Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Piechowicach odbyła się wieczornica
poświęcona Janowi Pawłowi II. Uroczystość zgromadziła władze miasta, władze powiatu, księży,
honorowych obywateli miasta, radnych, dyrektorów jednostek, byłych burmistrzów i przewodniczących Rady Miasta oraz mieszkańców i młodzież. Głównym celem wieczornicy było przypomnienie twórczości Błogosławionego Jana Pawła

II i skłonienie do refleksji nad jego przesłaniem.
Program wieczoru składał się z montażu słownomuzycznego w wykonaniu uczniów Gimnazjum
oraz przedstawienia teatralnego uczniów Szkoły
Podstawowej Nr 1. Po części artystycznej delegacja uczniów gimnazjum w obecności gości złożyła kwiaty pod płaskorzeźbą patrona. Następnie
wszyscy udali się na słodki poczęstunek.
Elżbieta Piątkiewicz-Pałka

ELEKTRYK INSTALATOR Piosenka Patriotyczna
OD 33 LAT
SPRAWNIE I FACHOWO

• Wykonywanie i remonty instalacji
elektrycznych
• Usuwanie awarii
• Instalacje odgromowe
• Badania i pomiary elektryczne
• Sprawdzenia i odbiory

Marek Bergtraum

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

z Piechowic do Wrocławia

Dnia 29 kwietnia b.r. odbyła się we Wrocławiu
uroczysta Gala Dolnośląskiego Przeglądu Pieśni
i Piosenki Patriotycznej połączona z obchodami
221 rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego
Maja. Wśród 22 wykonawców do udziału w koncercie została zaproszona laureatka przeglądu
z regionu jeleniogórskiego – Natalia Lis uczennica drugiej klasy Publicznego Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Piechowicach. Organizatorem i pomysłodawcą tego wydarzenia jest Dolnośląski Kurator Oświaty p. Beata Pawłowicz a odbywa się ono
pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej,

Spotkajmy się
na szlaku!

Dnia 3 i 4 czerwca
2011 r. Szkoła Podstawowa Nr 1 wraz z GmiDnia 3 i 4
ną Miejską Piechowice
wraz z Gminą M
organizuje XXVII Rajd
Dziatwy Szkolnej
patronatem Zarz
Dziatwy Szkolnej „PieTowarzystwa Schronisk Młodzieżow
chotka 2011”. ImprezaPolskiego
Ochrony Przyrody w Jeleniej Górze.
CelemZarządu
rajdu jest propagowanie
odbywa się pod patronatem
wśród uczniów klasy I-VI i przedszkoli
Oddziału „Ziemi Jeleniogórskiej”,
Polmłodzieżowych i aktywnych sposobów spędzan
skiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w Jeleniej Górze i Zarządu
Z tu
Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Jeleniej Górze.
Celem rajdu jest propagowanie turystyki i zasad ochrony przyrody wśród
uczniów klasy I-VI i przedszkoli oraz
popularyzowanie szkolnych schronisk
młodzieżowych i aktywnych sposobów
spędzania czasu wolnego.
Z turystycznym pozdrowieniem
Organizator

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz posłów na sejm z województwa dolnośląskiego, kombatantów i osób zasłużonych.
Porywające i odważne wykonanie oraz ciepły
i wrażliwy głos naszej młodej wokalistki sprawiły,
że wykonywany przez Natalię utwór „Niepodległa, niepokorna” wzbudził wśród słuchaczy ożywienie i entuzjazm.
Podziękowania i list gratulacyjny z rąk Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Podsekretarza
stanu z Ministerstwa Edukacji Narodowej odebrał również nauczyciel i instruktor Pan Wojciech
Zarówny. Dziękujemy za pracę włożoną w rozwijanie talentu i życzymy kolejnych tak spektakularnych sukcesów.
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Sprzątamy Ziemię i sadzimy drzewka
W Szkole Podstawowej Nr 1 obchody Dnia Ziemi odbyły się w ciągu dwóch dni 28-29.04.2011 r. jako
podsumowanie wcześniej zrealizowanych działań ekologicznych.

Klasy IVa i IVb wraz z panią Bogumiłą Dąbek, pracownikiem Nadleśnictwa „Śnieżka”
w Kowarach posadziły ponad 200 drzew na
ścieżce edukacyjnej „Cicha Dolina”. Wracając
z zajęć uczniowie oczyścili teren ścieżki ze
śmieci.

Uczniowie z podstawówki w czasie akcji zebrali sporo śmieci

Klasy Va, Vb, VIa, VIb sprzątały wyznaczone tereny zielone w mieście oraz wykonywały plakaty na temat „Chrońmy klimat
oszczędzając energię”. Akcja sprzątania zorII ganizowana
Tydzień Kultury Języka
Polskiego
w Szkole Podstawowej
nr 1
została
we współpracy
z Urzędem Miasta.
w Piechowicach
Klasy młodsze zaprezentowały insceniJuż po raz drugi uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w obchodach święta języka polskiego.
zację
„Eko-Kapturek”
(klasa
II a) i „PrzyjacieProgram obfitował
w wiele
ciekawych imprez i konkursów
zorganizowanych
przez nauczycieli języka
polskiego. Dzieci
wykazać
się znajomością
podczas konkursu poprawności językowej.
le mogły
Ziemi”
(klasa
II b).polszczyzny
Na podsumowującym
Swoje umiejętności ortograficzne zaprezentowały w szkolnym konkursie ortograficznym. Wyłonieni
apelu nagrodzono najlepsze prace plastyczzostali również mistrzowie pięknego czytania , recytacji, retoryki. Szkolne korytarze ozdobiły plakaty
ne. iPrzygotowane
plakaty
szkołę. ich poprawnej
eksponujące słowa
zwroty, w których najczęściej
popełniamyozdobiły
błędy, wraz ze wskazaniem
wersji. Uczniowie przygotowali
także ciekawe
prezentacje
multimedialne
akcentujące
piękno języka
Uczniowie
naszej
szkoły
uważają,
że doojczystego i nakłaniające do szczególnej troski o jego poprawność. Każdego dnia społeczność szkolna
brym
pomysłem
jest
sprzątanie
Piechowic
wysłuchiwała audycji radiowych poświęconych poprawności językowej na co dzień, prowadzonych przez
Katarzynę Kłosińską.
Projekcja
filmowa
wzbogacona
dyskusją
zintegrowała uczniów
chociaż
dwa
razy
do roku
i chcieliby,
abynaszej
ra-szkoły i
wyzwoliła chęć poszerzania wiedzy z zakresu edukacji kulturalnej.
zem z nimi sprzątali także dorośli.
Święto języka polskiego stało się wyjątkową okazją, aby spotkać się z piękną polską mową oraz przeżyć
niezapomniane chwile we wspólnych działaniach. Mamy nadzieję, że Tydzień Kultury Języka Polskiego
przyczyni się do większej dbałości o poprawność naszego języka ojczystego.

II Tydzień Kultury Języka Polskiego

w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach
Już po raz drugi uczniowie naszej szkoły
uczestniczyli w obchodach święta języka polskiego. Program obfitował w wiele ciekawych imprez
i konkursów zorganizowanych przez nauczycieli
języka polskiego. Dzieci mogły wykazać się znajomością polszczyzny podczas konkursu poprawności językowej. Swoje umiejętności ortograficzne zaprezentowały w szkolnym konkursie ortograficznym. Wyłonieni zostali również mistrzowie pięknego czytania, recytacji, retoryki. Szkolne korytarze ozdobiły plakaty eksponujące słowa
i zwroty, w których najczęściej popełniamy błędy,
wraz ze wskazaniem ich poprawnej wersji. Uczniowie przygotowali także ciekawe prezentacje mul-

timedialne akcentujące piękno języka ojczystego
i nakłaniające do szczególnej troski o jego poprawność. Każdego dnia społeczność szkolna wysłuchiwała audycji radiowych poświęconych poprawności językowej na co dzień, prowadzonych przez
Katarzynę Kłosińską. Projekcja filmowa wzbogacona dyskusją zintegrowała uczniów i wyzwoliła
chęć poszerzania wiedzy z zakresu edukacji kulturalnej. Święto języka polskiego stało się wyjątkową okazją, aby spotkać się z piękną polską mową
oraz przeżyć niezapomniane chwile we wspólnych
działaniach. Mamy nadzieję, że Tydzień Kultury Języka Polskiego przyczyni się do większej dbałości
o poprawność naszego języka ojczystego.

SUKCES UCZNIÓW
PIECHOWICKIEJ „JEDYNKI”

W dniu 17 marca 2011 uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 1 przystąpili do
Międzynarodowego Konkursu "Kangur

Matematyczny". Jego ideą jest zbliżenie dzieci i młodzieży z całego świata
poprzez masowy udział we wspólnych
zmaganiach matematycznych.
Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w tym prestiżowym konkursie otrzymał : Jakub Prusak
z klasy 6a.
Organizatorzy konkursu nagrodzili
Kubę dwudniowym wyjazdem do Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie.
Wyróżnienia i nagrody książkowe
otrzymali także:
1. Andrea Kreutzer (klasa 5b)
2. Adam Szuszkiewicz (klasa 5b)
3. Kamil Szuszkiewicz (klasa 6a)
Opiekunem konkursu jest nauczyciel matematyki, pan Jacek Rosiak.

Wielu uczniów lubi język polski

PIECHOWICKI OŚRODEK KULTURY
ZAPRASZA NA WERNISAŻ WYSTAWY

„Świat barwy
i słowa”
Kseni i Mieczysławy
Kuligowskich
3 CZERWCA 2011 r.
GODZ.17:00

GALERIA
„CZTERY PORY ROKU”
Wystawa czynna od 03.06.2011
do 30.06.2011 w godz. 9:00-17:00
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Talenty z Piechowic
Cieplicki Kuter Artystyczny to nowy pomysł Cieplickiej Przystani Twórczej na znalezienie i promocję młodych utalentowanej
artystycznie młodzieży. Wśród finalistów
konkursu znalazła się Natalia Lis oraz Szymon Chiliński uczniowie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach.
Koncert finałowy odbył się 14 maja b.r. w Sali
błękitnej Pałacu Schaffgotschów w Cieplicach. Po wielogodzinnych przesłuchaniach
młodzi piechowiczanie zdobyli wyróżnienie.
Nauczycielem i opiekunem młodych artystów jest Wojciech Zarówny. Życzymy młodym wokalistom wytrwałości w rozwijaniu
talentów oraz kolejnych sukcesów.

Pomaganie mamy we krwi
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz
Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach serdecznie zapraszają
do włączenia się wraz z nami w akcję honorowego oddawania krwi.
Akcja adresowana jest do osób pełnoletnich
i odbędzie się w dniu 6 czerwca (poniedziałek)
w siedzibie szkoły przy ul. Świerczewskiego 21.
Rejestracja chętnych będzie się odbywać w godzinach 930-1230.

Zgłaszający się powinien: ważyć co najmniej
50 kg, być zdrowy, wyspany i wypoczęty, przed
oddaniem krwi spożyć lekkie śniadanie, posiadać przy sobie: dokument tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, legitymacja, paszport,
prawo jazdy, itp).
Nie bądźmy obojętni – pamiętajmy oddając
krew ratujemy komuś życie!!!
Serdecznie zapraszamy

Podziękowania za „Polska Biega”
14 maja na terenie Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II odbyła się VII edycja ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”
w ramach Sportowej Majówki 2011.
Impreza objęta jest patronatem Burmistrza Miasta Piechowice.
Cel akcji jest prosty. Zmobilizowanie w jednym dniu jak największej ilości miłośników biegania do tego, by wspólnie pokonali wyznaczone trasy. Najmłodsza kategoria wiekowa to przedszkolaki,
najstarsza to kategoria „Rodzinna”. Najliczniej w biegach uczestniczyły dzieci w wieku przedszkolnym oraz młodzież z gimnazjum.
Medale i pamiątkowe koszulki zwycięzcy odbierali z rąk Burmistrza Miasta Piechowice.
Składamy podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu akcji
„Polska Biega” dyrektorom i nauczycielom placówek oświatowych.
Szczególne wyrazy uznania za pomoc i zaangażowanie podczas organizacji biegów należą się dla nauczycieli: Pani Małgorzaty Janasz,
Pani Sylwii Januszkiewicz , Pani Grażyny Popery, Pani Marty Orłowskiej, Pani Anny Grzywonowicz-Szabel, Pana Krzysztofa Pałki, Pana
Mirosława Urama; oraz wolontariuszy: Pana Pawła Kluka, Pana Michała Senkowskiego, Agaty Mazur z POK oraz przedstawicieli OSP
Katarzyny Ciołek i Pawła Wołangiewicza.
Elżbieta Piątkiewicz-Pałka

Sprzątamy Piechowice
13 maja młodzież z piechowickiego gimnazjum wzięła udział w akcji „Sprzątamy Piechowice”. Po trzech godzinach lekcyjnych, podzieleni na grupy uczniowie, ruszyli pod opieką nauczycieli sprzątać ulice miasta. Posprzątano ulicę
Nadrzeczną i Wczasową oraz polanę do niej przylegającą, ulicę Tysiąclecia i brzeg rzeki wzdłuż niej
aż do Zakładu Wepa. Wysprzątano również teren
pętli autobusowej linii nr 9 przy ulicy Żymierskiego oraz przylegające do niej łąki i las. Mamy nadzieję, że ta lekcja poglądowa sprawi, że nasze
miasto będzie czystsze. Świadome dbanie o środowisko świadczy nie tylko o kulturze osobistej
ale i o wrażliwości na otaczający nas świat.

26 maja – Dzień Matki

„JAK CIĘ WIDZĘ”
Widzę cię,
Jak w kolorowej sukience,
Idziesz po mleko
I kankę niebieską masz w ręce.
Widzę cię,
Jak wieczorem
Na maszynie szyjesz,
Bardzo, bardzo zmęczona
Prawie ledwie żyjesz.
Widzę cię,
Jak czytasz i podnosisz oczy
Kiedy obok przechodzę,
I już wiesz wszystko
Bo o nic nie pytasz.
Wiedzę cię,
Gdy schylona nad praniem
Włosy z czoła odgarniasz,
I spieszysz zięby powiesić
Nim ranek nastanie.
Widzę cię,
Jak korale
Różańca przebierasz nieraz
I modlisz się o siłę,
Której brak ci teraz.
Widzę cię,
Jak w niedzielę, się stroisz,
I jaka jesteś dumna
I jak się nie boisz.
Widzę cię,
Jakie masz oczy
Pełne troski,
Jak myślisz – co z nich wyrośnie
Na miłość boską?
Widzę cię,
Jak zagniatasz ciasto
Drożdżowe,
I martwisz się
Skąd na buty zimowe wziąć nowe.
Widzę cię,
Ile radości wnuki ci dają,
I jak się cieszysz, że twoje dzieci
Tak dobrze się mają.
Widzę cię,
Jak się czasami
Uśmiechasz,
I gdy nikt nie widzi
Maskę przyoblekasz.
I widzę cię,
Jak ze śmiechem,
Rzucasz we mnie
Leszczynowym orzechem.
I widzę cię,
Jak na kwietnej łące,
Liczysz czarne kropki
Czerwonej biedronce.
I widzę cię,
Jak na drutach,
Dla mnie wyrabiasz
Dumnego koguta.
I widzę cię,
Jak ciskasz piorunami,
Gdy już nie dajesz rady
Ze sobą i z nami.
I widzę cię,
Jak duch w tobie powoli upada
I odpływasz w rejony nieznane,
A ja wołam z rozpaczą
Ty nie odpowiadasz.
I widzę cię
Jak wiosennym popołudniem
Cichutko umierasz,
I już wiem jak bardzo
Brakuje mi ciebie teraz
Tak bardzo ciężko
Pozostać samą
Dziękuję za wszystko
Kochana Mamo.
Anna Ciupińska
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Zachęcali do czytania książek

Poetki Anna Ciupińska i Urszula Musielak

Na kiermaszu można było znaleźć ciekawe książki

Tegoroczne Dni Książki były w Piechowicach świętem lokalnego środowiska literackiego. Gośćmi spotkań autorskich,
które odbyły się w Piechowickim Ośrodku
Kultury w dniach 17–18 maja byli: Anna
Ciupińska, Urszula Musielak oraz ks. Zbigniew Olszewski.
Majowe DNI KSIĄŻKI to tradycyjnie już
kiermasz Książki „za grosik” i spotkania z autorami poezji lub prozy. 8 maja obchodzony
jest ogólnoświatowy Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek dlatego w maju zwiększono w Piechowicach dynamikę działań promujących czytelnictwo. W trakcie dwudniowego kiermaszu
Książki „za grosik” za symboliczne datki można było nabyć wiele ciekawych pozycji literatury. Znalazły one wielu nabywców, a biblioteka uzbierała fundusze na zakup nowości.
Anna Ciupińska – autorka tomiku wierszy
pn. „58-573 Stacja Piechowice” oraz Urszula
Musielak, której wiersze pochodzą ze zbioru
„Owoce brzemienności” zostały bardzo gorąco przyjęte przez publiczność. Obydwie panie z dużą swobodą i wdziękiem prezentowały swoje utwory, od czasu do czasu zaprasza-

jąc gości do recytacji. W bardziej kameralnej
atmosferze odbyło się spotkanie z ks. Zdzisławem Olszewskim, który prezentował swo-

Paliła się sadza

Spotkanie APSC

fot. Dariusz Uzorko

17 maja doszło do pożaru sadzy w kominie przy ul. Żymierskiego 35. Strażakom udało się opanować ogień, zanim wydostał się on z przewodu kominowego.
Strażaków zaalarmował jeden z mieszkańców, który zauważył pożar. Ogień gasili
strażacy z Piechowic i Jeleniej Góry przez godzinę. Komin udało się ugasić dopiero piaskiem. W budynku tym już kilka razy dochodziło do pożaru. Najgroźniejszy miał miejsce
przed trzema laty, kiedy płonął cały budynek
wraz z dobudówką.

ją publikację. Wszyscy przybyli otrzymali na
pamiątkę spotkania książkę biograficzną „Życie Moje”, która opowiada o ciekawych losach
Zdzisława Olszewskiego. Dzięki takim działaniom na pewno wielu mieszkańców Piechowic sięgnęło po książkę i mamy nadzieję, że
wkrótce się pojawią w bibliotece, aby wypożyczyć następną pozycję.
POK

Spotkanie z księdzem Zdzisławem Olszewskim było bardzo interesujące

9 czerwca na terenie „Caritasu” przy
ulicy Słowackiego w Piechowicach odbędzie się spotkanie dla dzieci i młodzieży
zagrożonych patologią.
Spotkanie odbędzie się w ramach działającej w Piechowicach Akademii Pożytecznie Spędzanego Czasu. Podsumowane zostaną całoroczne działania APSC. Zaplanowano także gry i zabawy, ognisko z pieczeniem kiełbasek, oraz rozdanie certyfikatów
wraz z drobnymi upominkami.
Organizatorzy składają podziękowania
P.P.U. „IWO” Masarnia Czesław Wiatr za ufundowanie kiełbasek oraz Piekarni „UliJanka”
Państwa Klejpsów za pieczywo.

JGExpress

Przewozy osób do Niemiec,
Austrii, Belgii, Holandii i Włoch

Tel. 75 75 26 385
Ceny konkurencyjne!

Biblioteka w czerwcu
nieczynna
Informujemy, że w dniach od 6 do
20 czerwca Miejska Biblioteka Publiczna będzie nieczynna z powodu urlopu pracownika. Wszystkich czytelników zapraszamy od dnia 21 czerwca
w godz. 9.00 o 17.00. Za niedogodności przepraszamy.

Można składać
oferty
Do 3 czerwca można składać ofer-

ty na dostarczenie materiałów i usług
potrzebnych do obsługi przedsięwzięcia „Miesiąc tradycji szklarskich”. Jest
ono realizowane w ramach większego
projektu „Sąsiedzi - spotkania z kulturą
i tradycją czeską” współfinansowanego
przez Unię Europejską. Szczegóły na
stronie www.piechowice.pl.
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Piechowice

na TargachTourtec
Gmina Miejska Piechowice zaprezentowała swoją ofertę podczas tegorocznych Targów
Tourtec, jakie odbyły się w dniach 6-7 maja na
Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze.
Multimedialne prezentacje dotyczące walorów turystycznych Piechowic, najbliższych imprez w naszej gminie, historii papieru i szkła w
Piechowicach oraz historii miasta cieszyły się dużym zainteresowaniem zwiedzających. Stoisko
wzbogaciła Mistrz Grawer Szkła – Pani Małgorzata Sztabińska, która na żywo grawerowała okolicznościowe szklane i kryształowe prezenty dla
zwiedzających, prezentacja gier logicznych przeprowadzona przez Stowarzyszenie Piechowice
oraz prezentacja sekcji kolarskiej Stowarzyszenia
KS Lechia Piechowice. Przedstawicielem przedsiębiorców i przemysłu z naszej gminy była WEPA
Profesionall Piechowice, która podczas dwudniowej ekspozycji swoich produktów przybliżyła
profil zakładu i historię papieru odwiedzającym
stoisko Gminy Miejskiej Piechowice. Warto do-

Światowy
Dzień Inwalidy
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów zorganizował 14 maja obchody
„Światowego Dnia Inwalidy”. Impreza odbyła
się w DW „Potok”.
Wśród zaproszonych gości zaszczycili nas
swoją obecnością: Burmistrz Miasta Piechowice

dać, że dzieci z piechowickich przedszkoli po
raz kolejny zachwycały
publiczność na scenie
głównej, a swoją ofertę podczas targów na
własnym stoisku targowym przedstawiła Huta
Szkła Kryształowego
Julia.
Urząd Miasta Piechowice oraz Piechowicki Ośrodek Kultury
składają podziękowania następującym osobom i instytucjom, które zaangażowały się w
organizację tegorocznych targów Tourtec:
Oferta turystyczna Piechowic cieszyła się sporym zainteresowaniem
Pani Małgorzacie Sztabińskiej – właścicieloszeniu Klub Lechia Piechowice, Ochotniczej Strawi Pracowni Artystycznego Grawerowania Szkła
ży Pożarnej w Piechowicach.
w Piechowicach, Państwu Katarzynie i Lechowi
Zdjęcia z targów dostępne na www.piechoRębisz, Stowarzyszeniu Piechowice, firmie WEPA
wice.pl w zakładce Galeria Zdjęć/Imprezy MiejProfessional Piechowice, Przedszkolom Samoskie 2011.
rządowemu nr 1 i nr 2 w Piechowicach, pracowAgata Mazur, Radek Bieniek
nikom Zakładu Usług Komunalnych, Stowarzy-

Pan Witold Rudolf, Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogórskiego Pan Rafał Mazur, Dyrektor
POK Pani Anna Kalisz, Zastępca Przewodniczącego PZER i J Pani Edwarda Grzybowska oraz
Skarbnik Zarządu Pan Zbigniew Słowik.
Przy śpiewie zespołów Rudawianie z Janowic Wielkich i Szklarki, dorośli miło spędzili czas,
a dzieci bawiły się na terenie Ośrodka, który był
dla nich bezpieczny. Zespoły śpiewały charytatywnie, za co im dziękujemy.
Zaproszone dzieci również brały czynny

udział konkurencjach i bardzo starały się wygrać.
Duża rywalizacja sprzyjała zabawie. Na zakończenie uczestnicy zjedli kiełbaski. Piknik mógł
się odbyć dzięki wsparciu partnerów: DW Potok,
który udostępnił nam swój teren, a także Energii
Pro, MOPS, pracowników Urzędu Miasta w Piechowicach oraz Nadleśnictwu Szklarska Poręba,
od którego otrzymaliśmy drewno na ognisko.
Przybyłym rodzicom zaproszonych dzięci
dziękujemy.
Zarząd PZERiI w Piechowicach Koło nr 9

Piknik utwierdził uczestników w przekonaniu, że warto organizować takie integracyjne międzypokoleniowe spotkania.

Chętniej segregujemy
Coraz większą popularnością wśród mieszkańców Piechowic cieszy się zbiórka odpadów
z podziałem na poszczególne ich rodzaje, tj.
papier i tektura, szkło, metale oraz plastik.
Na terenie Piechowic zlokalizowanych jest
blisko 30 punktów do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Pojemniki udostępniane są
gminie przez Związek Gmin Karkonoskich, który
wedle swoich zasobów przekazuje gminie dodatkowe zestawy koszy w miejscach, w których
występują największe potrzeby mieszkańców.
Wraz z wiosną rozpoczęły się również wiosenne porządki w przydomowych ogródkach i na
działkach. Zachęcam Państwa, aby powstające
odpady biologicznie rozkładalne, a w tym sezonowe odpady zielone, ponownie wykorzystywać po
ich przetworzeniu na kompost w przydomowych
lub działkowych kompostownikach. Nie wszystkie odpady jednak są możliwe do posegregowa-

nia i niejednokrotnie nie trafiają one do przydomowych pojemników, tylko do przydrożnych lasów, czy rowów.
Gmina wedle swoich możliwości dba o czystość w mieście, jednakże w miejscach z uprzątniętych podrzutów pojawiają się od razu nowe
odpady.
Wiosną tego roku mieszkańcy osiedla Michałowie, Pakoszów i Piastów oraz uczniowie Szkoły
Podstawowej Nr 1 i Gimnazjum w Piechowicach
sami wyszli z inicjatywą, aby posprzątać swoje
okolice z podrzuconych odpadów.
Zachęcam Państwa do segregacji odpadów,
do ich powtórnego wykorzystywania oraz do dbania o czystość i porządek wokół własnych posesji,
a z pewnością zyska na tym wizerunek gminy i samych jej mieszkańców.
Beata Janulis
insp. ds. ochrony środowiska

Nowa hurtownia
Otwarto hurtownię materiałów budowlanych w Pakoszowie. Inwestor, firma Juro-Trans, prowadzi w Pakoszowie przy ul.
Siewnej 2 również sprzedaż wyrobów ogrodowych. Tel. 75 643 64 41, e-mail: ploty@juro-trans.com.pl.

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
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VII Zlot na Bobrowych Skałach
W sobotę 16 kwietnia już po raz siódmy odbył się turystyczny Zlot na Bobrowych
Skałach. Uczestnicy przybywali na Bobrowe
Skałki w godz. 1400-1500 trzema wyznaczonymi przez organizatorów trasami (I z Rozdroża
Izerskiego, II z Wojcieszyc, III z Górzyńca) obsługiwanymi przez kierowników tras. Sekretariat Zlotu rejestrował zgłaszające się grupy wydając im karty startowe oraz plakietki
zlotowe. Oficjalnie otworzył Zlot
i przywitał wszystkich uczestników kierownik imprezy Paweł Bruzda i prezes Stowarzyszenia Piechowice Lech Rębisz.
Uczestnicy Zlotu chcący wziąć
udział we współzawodnictwie formowali drużyny wymyślając im
oryginalne nazwy. Zapisało się pięć
drużyn liczących od 3 do 5 osób,
szkoda że tylko część uczestników
wzięła aktywny udział w konkursach. Rywalizujące ze sobą grupy
to: „S.E.N.S.E.I” (Jakub Nowicki, Rafał Tyburek, Maciej Sinkowski i Daniel Szyłejko); „Jesteśmy Za...iści”
(Paweł Szarzyński, Iga Dobrowolska, Jakub Wantuła, Emil Grzelka);
„Trzej Muszkieterowie (Paweł Korycki, Karol Jańczak, Daniel Korycki);
„Paździochy” (Klaudia Boroń, Natalia Flak, Damian Flak); „Komandoss”
(Adam Mokrzycki, Michał Majewski, Ewa Bąk).
W samym Zlocie wzięło udział ponad 50 osób,
w tym 10-osobowa grupa z Klubu Czeskich Turystów w Upicach. Na Bobrowych Skałach uruchomiono też harcerski punkt kontrolny odbywających się równolegle Chorągwianych Mistrzostw
w Marszach na Orientację, w którym wzięło
udział ponad 70-ciu harcerzy. Łącznie, podczas
tych dwóch skoordynowanych ze sobą imprez,
przez Bobrowe Skały przewinęło się 120 osób.

Na uczestników Zlotu czekało wiele atrakcji
rekreacyjno-turystycznych, które były poprzedzone wypełnieniem quizu związanego z programem „Postaw na Rodzinę”, nastawionego na
rozwiązywanie problemów uzależnień, który
włączony był do ogólnej punktacji zlotowej na
najlepszą drużynę. Przy odpowiadaniu na pytania uczestnicy konkursu korzystali z materiałów
programowych dostarczonych przez Referat Pro-

filaktyki Urzędu Miasta Piechowice. Wszystkie
drużyny w tej konkurencji zdobyły maksymalną
ilość punktów. Mamy nadzieję, że w ich przypadku profilaktyka podziała i będą prowadzić zdrowy, rodzinny tryb życia.
Następnie drużyny udawały się na dalsze
punkty umieszczone w terenie, wszystkie w pobliżu Bobrowych Skał, gdzie przeprowadzano
rywalizację w różnych dyscyplinach takich jak:
konkurs turystyczno – krajoznawczy poprowa-

O rozwoju gminy

dzony przez Pawła Bruzdę, wspinaczka skałkowa – zorganizowana przez Lecha Rębisza, gry i
zabawy terenowe – zorganizowane przez Michała i Martę Miliśkiewiczów z Ósmej Piechowickiej
Drużyny Harcerzy „Burza”.
Przed, w trakcie oraz po przebyciu punktów
terenowych uczestnicy Zlotu korzystali z punktu gastronomicznego prowadzonego przez Katarzynę Rębisz, gdzie można było posilić się
kiełbaską upieczoną samodzielnie na ognisku
i zaspokoić pragnienie różnymi napojami, serwowane też były słodkie niespodzianki dla dzieci. Punkt zorganizowano między innymi dzięki
sponsorom, a byli to:
Sklep „Mini Sam” z ulicy Kościuszki w Piechowicach, tworzące
się „Gospodarstwo Rybne – Dariusza Maja” w Pakoszowie i Piekarnia
„Ulijanka” państwa Klejpsów w Piechowicach”.
To właśnie dzięki rodzimym małym przedsiębiorcom możemy niejednokrotnie przeprowadzić w sposób bogatszy nasze gminne imprezy,
zatem apelujemy do mieszkańców
również o ich wspieranie.
Po zakończeniu podliczania zdobytych punktów za wszystkie konkurencje, łącznie z punktami za przebytą trasę, ogłoszono wyniki współzawodnictwa. Wśród dorosłych wygrała drużyna „S.E.N.S.E.I”, a wśród młodych grupa “Trzech Muszkieterów”.
Dwie pierwsze drużyny (z kategorii dorosłych oraz młodych) otrzymały główne nagrody rzeczowe ufundowane
przez Urząd Miasta. Pozostałe drużyny otrzymały
słodkie nagrody pocieszenia.
Mimo wzrastającej frekwencji i kilkuletniego
doświadczenia ta tradycyjna impreza Stowarzyszenia Piechowice ciągle wymaga zwiększenia
udziału w niej Piechowiczan i poprawy naszych
umiejętności organizacyjnych.
Paweł Bruzda i Lech Rębisz

UEFA Grassroots Day

W dniach 17-20 maja w ramach realizacji projektu „Partnerstwa na
rzecz rozwoju” prowadzone były w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Piechowice warsztaty z zakresu funkcjonowania w partnerstwie. Dotyczyły
m.in. konsultacji społecznych nad problemami gminy, zagadnień prawnych
organizacji pozarządowych, projektów partnerskich, kreowania wizerunku partnerstwa, zarządzania projektami partnerskimi, metod pozyskiwania
środków na działalność organizacji oraz zarządzania strategicznego.
W warsztatach uczestniczyło 10 przedstawicieli JST oraz 10 przedstawicieli NGO. Wszelkich informacji udziela Centrum Animacji znajdujące się
w Urzędzie Miasta Piechowice (I piętro); czynne we wtorki oraz czwartki
w godzinach 15.30-17.30.
W ramach w/w projektu w dn. 11 czerwca 2011 r. w Piechowickim Ośrodku Kultury odbędzie się debata społeczna metodą Open Space (więcej
informacji na www.piechowice.pl)
Animator Partnerstwa Marta Głowala
Animator Strategii Beata Janulis

Uczestnicy warsztatów

Gmina Miejska Piechowice, jako jedna z niewielu z Dolnego Śląska,
została zakwalifikowana do turnieju UEFA Grassroots Day, promowanego przez Polski Związek Piłki Nożnej i Ministerstwo Sportu i Turystyki.
Turniej odbył się 25 maja 2011 r. na kompleksie boisk sportowych "Orlik" w Piechowicach i był przewidziany dla dzieci w wieku 7-9 lat. W turnieju zwyciężyła drużyna Olimpii Kowary, przed Akademią Orlika z Piechowic i UKS-em Rzepiór Szklarska Poręba. Najlepszym zawodnikiem
został Krzysztof Ryś, a bramkarzem – Dorian Kałun z Piechowic. Patronat nad zawodami objął Burmistrz Miasta Piechowice Witold Rudolf.
Organizatorzy dziękują za rzeczowe wsparcie turnieju firmom:
„Smakosz”, Woskar – Jarek Woś, JG Express – Marcin Bukała, oraz: Darek
Jarosz, Robert Bińczyk, Janusz Pryczek oraz prezes ZN „Wspólny Dom”
Stanisław Gwizda. Imprezę wsparł również przewodniczący Rady Powiatu Rafał Mazur i radny Rady Powiatu Grzegorz Rybarczyk.
Marcin Ramski, Radek Bieniek
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„Polska biega” w Piechowicach i Rajd Rowerowy Amatorów
14 maja na terenie gimnazjum w Piechowicach odbyła się
Sportowa Majówka.
Impreza odbyła się w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska biega”
i miała patronat Burmistrza Miasta Piechowice. Na starcie stanęło
263 zawodników w różnym wieku. Wszyscy wspaniale się bawili.
Więcej zdjęć na stronie www.piechowice.pl oraz www.ukskrokus.prv.pl (relacja i podziękowania na str. 10).
fot. Agata Mazur
fot. Radek Bieniek

fot. Daniel Potkański

Zawody we wrześniu

Tego samego dnia odbył
się V Rajd Rowerowy Amatorów. Wzięli w nim udział dzieci
i młodzież z Piechowic. Aktywni
uczestnicy otrzymali upominki,
a wszyscy dobrze się bawili. Podziękowania dla Agaty Mazur
z POK, Jacka Kamińskiego i Dariusza Kluka z Klubu Lechia Piechowice oraz OSP Piechowice za
wsparcie podczas tej imprezy.
Radek Bieniek

Podziękowanie

Stowarzyszenie Michałowice oraz Urząd Miasta Piechowice informują, że Letnia Pętelka Michałowicka MTB oraz Mistrzostwa Piechowic
w Kolarstwie Górskim odbędą się 10 września w Michałowicach.
W tym samym dniu odbędą się również Mistrzostwa Karkonoszy i Parada Rodzinna w Nordic Walking. Start - Meta przy Schronisku Młodzieżowym
"Złoty Widok". W razie pytań prosimy o kontakt z prezesem Stowarzyszenia
Michałowice – Jarosławem Zawiślańskim pod nr tel. 502 492 356, lub z Urzędem Miasta Piechowice – Radosław Bieniek pokój nr 9, tel. 75 75 48 909.

Dostała skuter za dobry start
Zarząd Piłkarskiego Klubu Sportowego „Lechia Piechowice” składa serdeczne podziękowanie Panu Krzysztofowi Dawiec – Dyrektorowi Oddziału Energii Pro S.A. w Jeleniej Górze oraz pracownikom Działu Komunikacji
i Marketingu za okazane zrozumienie i pomoc w umożliwieniu udziału naszym najmłodszym wychowankom w turniejach piłki nożnej Orlików.
Dziękujemy także Panu Rafałowi Mazurowi Przewodniczącemu Rady
Powiatu Jeleniogórskiego za okazaną pomoc i wsparcie klubu na początku
jego nowej działalności.
W imieniu Zarządu Jarosław Bumażnik

Ewa Szmel odebrała skuter od redakcji Słowa Polskiego w kategorii najlepszej dolnoślązaczki w biegu głównym na 50 m podczas tegorocznej edycji Biegu Piastów (na zdj. z Sekretarz UM Iwoną Sobaś-Łużniak).

Nowa strona Lechii

Zapisy do szkółki piłkarskiej
We wrześniu rusza szkółka piłkarska dla dzieci w wieku 6-9 lat.
Zapisy od połowy sierpnia
u animatora prowadzącego – Marcina Ramskiego tel. 502546768,
lub w Urzędzie Miasta Piechowice,
pokój nr 9 tel. 75 75 78 909 Radosław Bieniek. Testy zostaną przeprowadzone we wrześniu. Jednocześnie informujemy, że Gmina
Miejska Piechowice zgłosiła akces
do Akademii Piłkarskiej Grassroots (o czym będziemy informować
w kolejnych numerach IP).

Nowe Stowarzyszenie „Klub Lechia” Piechowice zostało już oficjalnie
zarejestrowane. Prezesem jest Dariusz Tobiasz, wiceprezesem Przemysław
Niedbalski, a sekretarzem Zofia Grabias-Baranowska. Kierownikiem sekcji
jest Jacek Kamiński. „Klub Lechia” ma nową stronę internetową. Pod adresem www.klublechia.pl można znaleźć wszystkie informacje o wynikach zawodników.
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Ciężarówki zmorą mieszkańców Pakoszowskiej
18 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze odbyło się
spotkanie zorganizowane przez Przewodniczącego Rady Powiatu Rafała Mazura i Radną Miasta Piechowice Annę Krystkiewicz. Chodzi o zlikwidowanie uciążliwości i zagrożeń jakie stwarzają jeżdżące przez ul.
Pakoszowską ciężarówki.
W spotkaniu wzięli udział: Przewodniczący Rady Powiatu Rafał Mazur,
Starosta Jacek Włodyga, dyr. wydziału komunikacji Zenon Bednarz, pracownik wydz. komunikacji ds. licencji i transportu, dyr. Zarządu Dróg Powiatowych Krzysztof Sobała, podinsp. KMP Maciej Dyjach, Burmistrz Miasta
Piechowice Witold Rudolf oraz mieszkańcy ulicy Pakoszowskiej w Piechowicach.
Codziennie tą właśnie ulicą przejeżdża kilkadziesiąt ciężarówek. Są bardzo uciążliwe dla mieszkańców, którzy postulują wprowadzenie zakazu
wjazdu dla ciężarówek. Wcześniejsze ustawienie znaków o zakazie wyjazdu
pojazdów o masie powyżej 12 ton z dopiskiem „Nie dotyczy zaopatrzenia,
mieszkańców, zakładów pracy przy ul. Pakoszowskiej, MZK i służb komunalnych” nie ułatwiło życia mieszkańców. Tego zakazu mało kto przestrzega, a wzywana na interwencje policja nie jest skuteczna.
W trakcie spotkanie poproszono również m.in. o oznakowanie trzech
mostków, które znajdują się na ulicy Pakoszowskiej. Dziś nie wiadomo kto
ma tam pierwszeństwo przejazdu. Nie ma też informacji, że droga się zwęża.
Po tym spotkaniu, 26 kwietnia odbyła się wizja lokalna na ulicy Pakoszow-

Spotkanie w starostwie jeleniogórskim jest szansą na wyprowadzenie
ciężarówek z ulicy Pakoszowskiej
skiej. Starostwo rozważa możliwość zmiany organizacji ruchu na tej ulicy
oraz wyznaczenie innej trasy przejazdu dla samochodów o dużym tonażu.
O dalszych postępach w sprawie będę Państwa informować.
Radna Anna Krystkiewicz

PODZIĘKOWANIA
Zapraszamy na dania
obiadowe, pizzę, makarony,
sałatki, gyros

ZARZĄD I ZAWODNICY UKS KROKUS PRZY SP1 W PIECHOWICACH
SKŁADAJĄ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA NIŻEJ WYMIENIONYM
RADNYM MIASTA PIECHOWICE:

BOGDAN WIDAK
IRENA CHROMIK
EWA SZMEL
ANNA KOPROWSKA
HALINA RAMSKA
WIESŁAW POLAŃSKI
JACEK KAMIŃSKI
DANIEL POTKAŃSKI
MARCIN RAMSKI

Promocja 20% w godzinach 12:30-15:00

Tel. 75 61 61 199
Piechowice
Żymierskiego 53B

ZA DOBROWOLNE WSPARCIE FINANSOWE KLUBU. ZEBRANE
FUNDUSZE ZOSTANĄ WYKORZYSTANE NA ZAKUP SPRZĘTU

Dowóz gratis

NARCIARSKIEGO.

Zamówienia od godz 12:00-21:00
Z okazji Dnia Matki oraz Dnia dziecka
przygotowaliśmy specjalną niespodziankę
dla naszych klientów

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY.
PREZES UKS KROKUS – EWELINA JEDZINIAK

Serdecznie zapraszamy!

Szukają pamiątek AUTO-SERWIS
Piłkarski Klub Sportowy Lechia Piechowice zwraca się z prośbą do wszystkich osób oraz instytucji posiadających pamiątki związane z historią KS Lechia
Piechowice i chcących przekazać je do tworzonego
kącika historii klubu, o kontakt z Bogusławem Czyżem pod numerem tel. 661 701 651. Tymczasem piłkarze Lechii w jednym z ostatnich meczów wygrali
z LZS Kostrzycą 3:0 oraz z Sokołem Sokołowiec 5:0.
Do końca rozgrywek drużyna rozegra jeszcze dwa
mecze w Piechowicach: 5 czerwca z Potokiem Karpniki i 19 czerwca z Juvenią Rybnica. Początek meczów o godz. 15. Więcej wyników i informacji na
stronie klubu www.kslechia.futbolowo.pl.

SKROBISZEWSKI
ul. Piastów 1 (koło Polcolorit) PIECHOWICE

NAPRAWY MECHANICZNE BIEŻĄCE
WYMIANA OLEJU – DUŻY WYBÓR
DROBNE BLACHARSTWO
TŁUMIKI, SPAWANIE
AKUMULATORY,
OPONY – duży wybór od 30 zł!

O głoszenie
Odbiorę nieodpłatnie
zużyty sprzęt
AGD i RTV

Tel. 781-024-181
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Piechowice zapraszają na

MIESIĄC TRADYCJI
SZKLARSKICH
w tym w dniach

8- 9 lipca 2011 r.

KRYSZTAŁOWY WEEKEND
W programie m.in.:
• wystawy – „Szkło i światło” oraz „Czeskie szkło i biżuteria”
• warsztaty: dmuchania szkła, mozaiki szklanej, zdobienia i grawerowania, zdobienia bombek, korali i biżuterii
i witrażu
• pokaz wytopu i dmuchania szkła w piecu hutniczym
• występy artystyczne, koncerty i spektakle
• gwiazda wieczoru NORBI
• Bike Maraton i wiele innych atrakcji.

Impreza pod patronatem Burmistrza Piechowic
Witolda Rudolfa
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