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Wiaty zmian zawodników na stadionie
miejskim przestały straszyć
Dzięki pracy społecznej członków klubu sportowego Lechia Piechowice i środkom finansowym Urzędu Miasta Piechowice przeznaczonych na
utrzymanie stadionu miejskiego wykonano gruntowny remont wiat zmian
zawodników. Stan poprzednich wiat był często powodem do złośliwych
komentarzy ze strony drużyn przyjezdnych. Stare, powyginane i niekompletne blachy nie chroniły zawodników przed opadami deszczu a każdy
powiew wiatru powodował nieprzyjemny i denerwujący odgłos.
Koszt materiałów na wykonanie dwóch wiat wyniósł około 3 000,00 zł,
natomiast w przypadku gdyby zakupiono i zamontowano gotowe wiaty,
kwota ta wyniosłaby około 14 000,00 zł. Tak więc potwierdza się stara
zasada, że łącząc pracę społeczną z niewielkimi środkami finansowymi
można uzyskać zamierzony efekt końcowy.
J. Bumażnik

TAK BYŁO...

TAK JEST!
wiata dla
gospodarzy
jest w kolorze
niebieskim
(barwy Lechii),
dla gości w kolorze
czerwonym
(jeszcze nie
skończona)

Zebrali 150 worków śmieci
W dniu 16 kwietnia 2016r. w godz. 9.00 – 14.00, Zuchy
i Harcerze z 8. Piechowickiego Szczepu ZHP sprzątali tereny
zielone wokół pętli autobusowej w Górnych Piechowicach i następnie skarpy wzdłuż ul. Nadrzecznej. Akcja była wspierana
przez Urząd Miasta w Piechowicach, który zapewnił rękawice
ochronne i worki na zebrane odpady, oraz przez radnych: Monikę Stawicką, Józefa Nadolnego i Pawła Zackiewicza, którzy
czynnie brali w udział w akcji. Radni ufundowali poczęstunek
dla uczestników oraz nagrody dla najbardziej aktywnych. Do
akcji włączyli się spontanicznie również mieszkańcy, pomagając zuchom i harcerzom, a nawet udostępniając własny sprzęt
pomocny przy porządkowaniu stromej skarpy tj. linę i kosz
dzięki którym akcja była sprawniejsza. Przyniosło to znakomity efekt - udało się zebrać ponad... 150
worków śmieci! Na koniec harcerze
i zuchy spotkali się na Cichej Dolinie
na ognisku z kiełbaskami. Był czas na
zjedzenie smakołyków i podsumowanie akcji.
Na dzień 23 kwietnia zaplanowano
podobne działania w Michałowicach. Po
zakończeniu takich akcji Zakład Usług
Komunalnych na zlecenie Urzędu Miasta odbiera zebrane odpady i wywozi je
na składowisko. Wszystkim, którzy bezinteresownie dbają o nasze miasto serdecznie dziękujemy, mając nadzieję, że
to nie ostatnia taka inicjatywa.
Alicja Gancarczyk
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Wiosenne porządki w mieście
Rozpoczęło się sprzątanie po zimie
w Piechowicach. Pracownicy zatrudnieni
w ramach robót interwencyjnych zaczęli
od zamiatania ulic i uporządkowania terenu przy ulicy Zamkowej.
Prace na tej ulicy trwają już od ubiegłego roku. Jak mówi prezes Zakładu Usług
Komunalnych Waldemar Wojtaś, mieszkańcy sygnalizowali, że te tereny nie były
utrzymane w należytym stanie. Stanowiły
niezbyt dobrą wizytówkę dla pieszych,
którzy wybierali się na spacer w kierunku
Pałacu Pakoszów, a także dla gości przyjeżdżających do pałacu. Chodzi o skwer
zielony przy rzece Kamiennej, począwszy
od mostu na ulicy Pakoszowskiej. Rosły
tam chaszcze i krzaki.
Już w ubiegłym roku rozpoczęło się
wyrównywanie tego terenu. Od trzech tygodni pracownicy plantują ziemię, którą
pozyskano z WEPY – było to kilkanaście
samochodów.
Po rozplantowaniu jej i zagrabieniu, zostanie posiana trawa, która będzie systematycznie koszona. Skwer ten zdecydowanie
zmieni swoje oblicze i w przyszłości bę-

dzie można pomyśleć
nad utworzeniem tam
alejki czy ławeczek
dla turystów.
W ramach prac interwencyjnych,
do
zakładu skierowano
16 mężczyzn i 3 kobiety. Wspomagani
są oni pracownikami
oraz sprzętem ZUK
-u, gdyż niektóre prace wymagały użycia
koparki i ciągnika.
Nie tylko ulica
Zamkowa jest sprzątana. – W momencie,
kiedy pogoda się poprawiła, rozpoczęliśmy
zamiatanie ulic w mieście – mówi Waldemar Wojtaś. To nie wszystko. Nieczynne
od lat składowisko przy ulicy Cieplickiej
obsadzane jest żywopłotem, żeby zasłonić
niezbyt przyjemny widok.
Na bieżąco prowadzone są prace na
cmentarzu komunalnym, uporządkowano
też teren stadionu miejskiego. Zagrabiono
zalegające liście i wyrównano doły. W planach są kolejne prace na stadionie,
mające na celu poprawę estetyki
tego terenu.
Pracownicy ZUK-u systematycznie, już od ubiegłego roku, poprawiają skwery w mieście: wyrównują krawężniki, odchwaszczają je.
Prezes W. Wojtaś zapewnia też,
że na bieżąco likwidowane są dzikie wysypiska śmieci. – Jeżeli
mieszkańcy znają takie miejsca, to
prosimy o sygnał – mówi.
W grudniu rozpoczęły się prace przy naprawie
Po uporządkowaniu skweru przy

pobocza ul. Polnej. Wkrótce będą kontynuowane.

KOMUNIKAT
Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o.
w Piechowicach przypomina osobom
zainteresowanym utrzymywaniem grobów
na cmentarzu komunalnym w Piechowicach,
o obowiązku uiszczania opłat za ich utrzymywanie przez kolejne lata. Z uwagi na nie
wniesienie opłat za groby, których okres
utrzymywania minął po 20 latach, w roku
2016 przeznaczonych do likwidacji zostało
113 grobów. W celu uregulowania zaległych
opłat, prosimy o skontaktowanie się z ZUK
Spółka z o.o. w Piechowicach, przy ul. Bocznej 15. Telefon 75 76 12 165.

Prace ziemne przy ul. Zamkowej.

Pałacu Pakoszów planowane jest sprzątanie dalszego odcinka drogi przy rzece Kamiennej, aż do granicy gminy.
Także tej wiosny kontynuowane będzie
oczyszczanie terenu pomiędzy Biedronką
a cmentarzem komunalnym. Rośnie tam
dużo drzew i krzaków. – Jak tylko pogoda
pozwoli, usuniemy te krzaki i wyrównamy
teren, posprzątamy śmieci, by można było
po nim swobodnie przejść – mówi prezes.
W grudniu ubiegłego roku pracownicy
ZUK-u rozpoczęli umacnianie poboczy
ulicy Polnej. – Korzystaliśmy z tego, że
zima się opóźniała. Później prace przerwano, ale wkrótce tam wrócimy. Zależy
nam na wyrównywaniu poboczy, które są
o kilka centymetrów niższe od nawierzchni jezdni, co powoduje obłamywanie się
brzegów asfaltu. Chcemy temu zapobiec
poprzez podniesienie poboczy do poziomu
jezdni – tłumaczy prezes ZUK-u.
Jeszcze tej wiosny ZUK przystąpi do
wyrównywania dróg gruntowych w mieście, m.in. na Osiedlu Młodych.

R.Z.
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PSIE PROBLEMY
Jak co roku, z nastaniem wiosny pojawiają się problemy związane ze sprzątaniem nieczystości po naszych pupilach.
Psie odchody zalegają dosłownie wszędzie: na chodnikach, placach zabaw,
parkingach, skwerach, przystankach autobusowych i w parkach. Sprzątanie po
psach winno być nie tylko obowiązkiem
wynikającym bezpośrednio z uchwały nr
175/XXXV/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice, ale przede wszystkim powinno
być codziennym nawykiem opiekunów
naszych czworonogów. Sprzątając, nie
tylko troszczymy się o zachowanie estetycznego wyglądu otoczenia, ale przede
wszystkim dbamy o zdrowie ludzi i innych zwierząt. Psie nieczystości często
zawierają niebezpieczne larwy pasożytów, które po przedostaniu się do organizmu człowieka lub innego zwierzęcia
mogą wywołać groźną chorobę. Na te
właśnie choroby najbardziej narażone
są dzieci, które bawiąc się w piaskownicach, na placach zabaw i w parkach mają
zwyczaj wkładania brudnych rąk do buzi.
Tak więc skutki braku sprzątania po naszych pupilach mogą być znacznie poważniejsze, niż nam się wydaje.
Warto przy tej okazji przypomnieć, że
na terenie gminy Piechowice zamontowano na latarniach dystrybutory, zawierające
papierowe torebki na psie odchody. Owe

dystrybutory zlokalizowane są w następujących miejscach:
1. przy ul. Kościuszki nr 7
2. przy ul. Żymierskiego 23 (obok
gabinetu weterynarii)
3. przy Alei Łuczyńskiego ( osiedle
bloków przy ul. Szkolnej 3 i 15-17)
4. przy ul. Nadrzecznej 10a
5. przy skwerze naprzeciwko sklepu
Carrefour
6. przy skwerze naprzeciwko Przedszkola Samorządowego nr 1
7. przy pętli autobusowej na ul. Śnieżnej
8. na terenie zielonym przy ul. Mickiewicza (obok sklepu Eko).
Zawieszoną przy dystrybutorze torebkę
należy zerwać, a znajdującą się w torebce tekturową łopatkę złożyć tak, aby najdogodniej móc z niej skorzystać. Łopatkę
wraz z zawartością należy włożyć do torebki, a torebkę wrzucić do kosza na odpady (np. ulicznego) ponieważ odchody
zwierząt domowych stanowią odpad komunalny. Zachęcamy więc Państwa do korzystania z tych usprawnień, aby wspólnie
dbać o czystość naszego miasta.
Kolejnym problemem dot. naszych czworonogów jest sprawa zagrożeń spowodowanych puszczaniem ich bez opieki. Cytowana wyżej uchwała w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Miejskiej Piechowice obliguje
opiekunów zwierząt do zapobiegania ich
wydostawaniu się poza miejsce utrzymania
w sposób niekontrolowany oraz wyprowa-

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA PIECHOWICE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2016-2020
Na podstawie wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
rewitalizacji z dnia 3 lipca 2015 r., oraz na podstawie Uchwały Nr 78/
XIII/2015 Rady Miejskiej w Piechowicach z dnia 29 września 2015 r.
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Miejskiej Piechowice
na lata 2016-2020
w dniach od 26 kwietnia 2016r. do 17 maja 2016r. w Referacie Gospodarczym i Nadzoru Właścicielskiego Urzędu Miasta Piechowice, przy
ul. Żymierskiego 49, 58-573 Piechowice w godzinach od 8.00 do 15.00.
Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Miejskiej Piechowice na lata
2016-2020, będzie również zamieszczony do wglądu na stronie BIP w podanym powyżej terminie.
Uwagi do wyłożonych do publicznego wglądu dokumentów należy
składać na piśmie do Burmistrza Miasta Piechowice, z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia
nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 17 maja 2016r.

dzania
psów na
smyczy, a psów
ras uznanych za agresywne dodatkowo
w kagańcu i wyłącznie przez osoby dorosłe.
§ 17 przedmiotowej uchwały brzmi:
„Osoby utrzymujące zwierzęta domowe
zobowiązane są utrzymywać je w taki sposób, aby nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia osób trzecich, a także
nie powodowały szkód i uciążliwości dla
otoczenia”.
Mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa naszym Mieszkańcom informujemy, że służby patrolowe Policji zostały uczulone do podejmowania interwencji w zakresie
nieprzestrzegania przepisów w/w uchwały,
stanowiącej akt prawa miejscowego.
Marek Piwowarski
Inspektor ds. obsługi nieruchomości
i gospodarki odpadami

Rodzinny Ogród Działkowy „Słonecznik”
w Piechowice informuje
15 kwietnia br. w Piechowickim Ośrodku Kultury odbyło
się zebranie sprawozdawcze na którym podsumowano działalność w roku 2015 pod względem merytorycznym i finansowym. W dyskusji omówiono bieżące problemy dotyczące
dużego zużycia wody w 2015 r., konieczności oszczędzania
jej w br., estetyki ogrodu, bieżącej konserwacji i naprawy
infrastruktury ogrodowej oraz przygotowania koniecznych
inwestycji. Przyjęto Plan pracy w 2016 r. w zakresie działalności merytorycznej i finansowej w którym ujęto wnioski
wynikające z dyskusji.
Ustalono roczną opłatę ogrodową na 2016 r. w kwocie 150
zł. którą należy uiścić w terminie do 30 czerwca 2016 r.

Prosimy wpłacać na konto:
Polski Związek Działkowców Rodzinny
Ogród Działkowy Słonecznik
Szkolna 5/15
58-573 Piechowice
Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
14 2030 0045 1110 0000 0082 5420
Opłaty będą również przyjmowane w soboty w godz 11.00
do 12.30 przez Panią Grażynę Ślusarczyk skarbnika Zarządu
– działka nr 64 Ogród nr 2
Zarząd ROD „Słonecznik”
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Będzie obwodnica Piechowic
Wraca temat budowy obwodnicy Piechowic. Na początku kwietnia Dolnośląska
Służba Dróg i Kolei rozstrzygnęła przetarg
na dokumentację tej inwestycji.
Temat ten żywo omawiano jeszcze kilka
lat temu, później został odłożony. DSDiK
niedawno ogłosiła przetarg na sporządzenie
dokumentacji budowy tej drogi. Zgodnie
z opisem przedmiotu zamówienia, obwodnica rozpoczynałaby się przy drodze krajowej nr 3 w rejonie skrzyżowania z ulicą
Cmentarną i łączyła się z ulicą Pakoszowską w rejonie mostu nad rzeką Kamienną,
bądź też z ulicą Sobieszowską.
Wykonawca ma zaproponować trzy warianty przebiegu tej drogi. Jeżeli chodzi
o parametry, będzie to droga główna, jednojezdniowa, z dwoma pasami ruchu, o prędkości projektowej 70 km/h, wraz z oświetleniem. Szerokość pasa jezdni ma wynosić 7 metrów. Jej długość będzie wynosiła,
w zależności od wariantów, od 2,1 do 2,8 km.
Do przetargu na wykonanie dokumentacji przystąpiło 5 podmiotów. Zwyciężyła
firma INDUSTRIA Tomasz Halecki – Lider z Białej Podlaskiej, oferując kwotę 188
tysięcy złotych. Zgodnie z projektem umo-

wy, wykonawca ma czas na przedstawienie gotowego projektu do 16 grudnia 2016
roku.
Pozostaje jeszcze pytanie, kiedy rozpocznie się budowa? Z informacji, jakie
przekazała nam Anna Glińska, Kierownik
Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu wynika, że rozpoczęcie realizacji robót
budowlanych planowane jest w roku 2018,
zakończenie około roku 2021. Inwestycja
będzie finansowana z budżetu Wojewódz-

RODZINA 500 plus
Od 1 kwietnia 2016 roku ruszył
program Rodzina 500 plus. Zadanie to na terenie Gminy Miejskiej
w Piechowicach realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
Wniosków do połowy miesiąca kwietnia wpłynęło 200,
w tym drogą elektroniczną 40.
Pierwszy okres, na
który ustalane jest
prawo do świadczenia
wychowawczego, rozpoczyna się
1 kwietnia 2016 r. i kończy się dnia
30 września 2017 r. W przypadku
ustalania prawa do świadczenia wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia
prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014.
Osoby zainteresowane złożeniem
wniosku zapraszamy do siedziby
ośrodka przy ulicy Szkolnej 4, oraz
n-line można złożyć poprzez 4 kanały: bankowość elektroniczną, PUE
ZUS, czyli przez platformę usług

elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, portal informacyjno-usługowy Ministerstwa Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej Emp@tia
oraz ePUAP elektroniczną platformę
usług administracji
publicznej. Wniosek
jest dostępny w każdym z tych kanałów.
Informacje telefoniczną można uzyskać
pod numerami telefonów – 605 954 843,
601 482 197.
Ważne terminy dla rodziców! Jeśli
wniosek zostanie złożony w ciągu
trzech miesięcy od startu programu
czyli od 1 kwietnia br. do 1 lipca br.
włącznie, wówczas świadczenie będzie wypłacone z wyrównaniem od
1 kwietnia 2016 roku.
UWAGA! Jeśli złożymy wniosek
po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od
miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.
MOPS Piechowice

twa Dolnośląskiego oraz planowane jest
pozyskanie środków ze źródeł zewnętrznych.
– Celem budowy obwodnicy jest wyprowadzenie ruchu kołowego tranzytowego
i ciężkiego z terenu zabudowanego Piechowic – informuje A. Glińska.
Orientacyjny przebieg obwodnicy Dolnośląska Służba Dróg i Kolei przedstawiła
na poglądowej mapie, którą zamieszczamy
powyżej.
R. Z.

Rada uchwaliła
Rada Miasta Piechowice na XX sesji w dniu
31 marca 2016 roku podjęła uchwały w sprawie:
• wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice (Uchwała Nr 124/XX/2016)
• nadania Statutu Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Piechowicach (Uchwała Nr 125/
XX/2016)
• Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Gminie Miejskiej Piechowice na lata 2016-2020
(Uchwała Nr 126/XX/2016)
• przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Piechowicach na lata 2016- 2018 (Uchwała Nr 127/XX/2016)
• ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu oraz
zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów
pogrzebu (Uchwała Nr 128/XX/2016)
• uchwalenia Statutu Osiedla Górzyniec
(Uchwała Nr 129/XX/2016)
• uchwalenia Statutu Osiedla Michałowice
(Uchwała Nr 130/XX/2016)
• uchwalenia Statutu Osiedla Piastów-Pakoszów
(Uchwała Nr 131/XX/2016)
• zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice
na rok 2016 (Uchwała Nr 132/XX/2016)
Pełne teksty uchwał publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta - Uchwały.
O Statutach Osiedli piszemy na stronie 6.

6

INFORMATOR PIECHOWICKI

4/16 KWIECIEŃ 2016

Uchwalono statuty osiedli:
Michałowic, Piastowa-Pakoszowa i Górzyńca
Na potrzebę uchwalenia statutów osiedli
zwrócił uwagę nadzór prawny Wojewody
Dolnośląskiego, po ich kontroli w związku
z uchwałą o zmianie nazwy i granic osiedla
Piastów. Dotychczas obowiązujące statuty
osiedli były uchwalone w latach 90-tych i
mimo aktualizacji, wymagały ujednolicenia oraz zmiany zapisów prawnych.
Projekty statutów zostały sporządzone
w trakcie obrad komisji do opracowania
zmian w Statucie Miasta Piechowice, która
została powołana Uchwałą Nr 74/XII/2015
Rady Miasta Piechowice z dnia 25 sierpnia
2015 r. i były na bieżąco konsultowane z
radcą prawnym zapraszanym na poszczególne posiedzenia. Następnie, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, Burmistrz
Miasta Piechowice zarządził konsultacje
społeczne trwające od 19 lutego do 18 marca 2016 r.

Przybliżając zapisy uchwalonych statutów osiedli, zauważyć należy, że różnią się
one między sobą tylko w tych miejscach,
które identyfikują poszczególne osiedla –
ich nazwy, opis terytorium i mapy. Osiedle, jako jednostka pomocnicza gminy, nie
może posiadać własnego budżetu czy osobowości prawnej. Jako organ uchwałodawczy w obecnych statutach osiedli określono
ogólne zebranie mieszkańców. Każdorazowo więc każdy zainteresowany mieszkaniec osiedla będzie mógł wypowiadać się i
głosować w sprawach ważnych dla osiedla.
Mieszkańcy na ogólnym zebraniu określą
też liczbę członków zarządu osiedla w liczbie od 3 do 9, następnie wybiorą przewodniczącego zarządu osiedla oraz pozostałych jego członków w głosowaniu tajnym.
Rola przewodniczącego i zarządu osiedla
została określona jako organizatorów ogól-

nych zebrań mieszkańców, ponadto przewodniczący zarządu osiedla odpowiada za
protokołowanie zebrań i przekazanie protokołów Burmistrzowi Miasta Piechowice. Celem działania osiedla jako jednostki
pomocniczej gminy jest zapewnienie jego
mieszkańcom udziału w realizacji zadań
gminy poprzez: wnioskowanie do organów
gminy w sprawach istotnych dla mieszkańców; wspieranie i inspirowanie działań zmierzających do poprawy warunków
zamieszkiwania i życia na terenie osiedla;
opiniowanie projektów rozstrzygnięć organów gminy dotyczących osiedla.
Tak więc uchwały podejmowane przez
ogólne zebrania mieszkańców będą pomocne dla organów gminy przy podejmowaniu
decyzji dotyczących poszczególnych osiedli.
Przewodniczący Rady Miasta
Paweł Zackiewicz

Piechowice jako plan filmowy
Jak informowaliśmy na stronie piechowice.pl oraz za pośrednictwem portalu 24jgora.pl,
12 kwietnia odbył się casting na
statystów w kręconym dla TVP
2 serialu „Komisja Morderstw”.
Przedstawiciel firmy EDWIN
z Wrocławia, odpowiedzialny
za przeprowadzenie castingu,
powiedział że był zaskoczony
wysoką frekwencją osób zainteresowanych. W ciągu całego
dnia zostało złożonych aż 118
zgłoszeń. Według Agencji Aktorów i Statystów, jak na takie
małe miasto to wielki sukces.
Na castingu zjawiło się sporo
Piechowiczan, ale nie zabrakło

też mieszkańców Jeleniej Góry
i Szklarskiej Poręby. Zgłaszały się osoby w różnym wieku.
Ostatnią zgłoszoną osobą był
chłopiec który nieśmiało powiedział że marzy o tym by uczyć
się w PWST kiedy będzie starszy, mimo że wie o tym że aktorstwo to ciężka praca.
Zdjęcia na terenie Piechowic
będą realizowane w dniach 6-8
maja. Serial będzie kręcony częściowo na terenie Huty Julia,
jednak sporo scen jest przewidzianych na otwarte przestrzenie. Dokładne miejsca plenerowe są jeszcze tajemnicą.
przygotował: Kamil Glaser

Kilka słów o serialu
Twórcy zapowiadają że serial będzie dwunastoodcinkową opowieścią o Wydziale Spraw Niewyjaśnionych. Policjanci będą
rozwiązywać nierozwiązane sprawy sięgające czasów II wojny
światowej. W rolach głównych wystąpią: Małgorzata Buczkowska jako inspektor, Krzysztof Pieczyński jako podinspektor, Marcel Sabat jako aspirant. Dodatkowo, jako towarzyszący tej jednostce doktor wystąpi Paweł Małaszyński.
Dolny Śląsk został wybrany na miejsce kręcenia filmu ze
względu na swą bogatą przeszłość, związaną z licznymi tajemnicami, ale i ze względu na swoje piękno. Wyróżnienie naszego
Miasta jest bardzo dobrą wiadomością, która pokazuje że nasza
najbliższa okolica jest bardzo atrakcyjna i z łatwością przyciąga
tych, którzy doceniają piękno natury.

Wycięto topolę
Koniec ponad stuletniej topoli, która dekorowała Piechowice Górne i była znakiem rozpoznawczym dla tego miejsca.
Niestety, grzyb dokonał ogromnego spustoszenia w dole
pnia, przez co przy silniejszym porywie wiatru mogło dojść
do tragedii. Z żalem więc, ale i pewną ulgą, mieszkańcy
Górnych Piechowic żegnają się z tym pięknym drzewem.
Drzewo zostało wycięte 24 marca.
Irmina Paszkowska

O powodach wydania decyzji o wycięciu drzewa pisaliśmy
kilka miesięcy temu na łamach „Informatora Piechowickiego”.
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XXIV Bałtyk-Karkonosze Tour
pod patronatem
Związku Gmin Karkonoskich

Już wiosna
Zagwizdał kos
przywołując wiosnę,
usłyszała, przyleciała
patrzy na wszystkich miłośnie
Dmuchnęła na drzewa
zjawiły się pąki
z ukrycia wyszły
żywotne biedronki
Żaby zaczęły gody
przy pobliskim stawie
kumkają i skrzeczą
na wilgotnej trawie
Słońce wyżej świeci
grzeje coraz mocniej
radujemy się wszyscy
bo już wiosna! Wiosna!
Urszula Musielak
Stowarzyszenie w Cieniu
Czarnoleskiej Lipy

Burmistrz Miasta Piechowice
W dniach 18-22 maja br. odbędzie
się kolejna edycja wyścigu kolarskiego
o międzynarodowej randze. W ramach
rywalizacji, kolarze z całego świata będą walczyć
o podium na trasach rozciągających się od Kołobrzegu do Karpacza.
Z Piechowic wyruszy VI, finałowy etap wyścigu. Na terenie naszego Miasta ulokowane są dwie lotne premie
i jedna premia górska.
Trasa VI etapu
Piechowice – Karpacz:
Godziny są przybliżone
15:30 POK – START OSTRY
15:30-15:45 trzy okrążenia po ulicach
Piechowic, 2000 m każde: POK – ul.
Szkolna – ul. Kolejowa – ul. 1 Maja –

ul.Żymierskiego (lotna premia na końcu
trzeciego okrążenia)
15:45 wyjazd ulicą Żymierskiego – przejazd koło kościoła – kierunek
Sobieszów – kierunek Karpacz
– kierunek Jagniątków – kierunek Michałowice (premia
górska ok. 15:57) – zjazd przez
tunel skalny – przejazd ul. Żymierskiego do POK (premia
lotna ok. 16:05)
16:05 wyjazd z Piechowic do
Karpacza: dojazd jak wcześniej
do Sobieszowa – kierunek Karpacz – Zachełmie – Podzamcze
– Przesieka – Droga Sudecka –
Borowice – Sosnówka – Miłków – Ścięgny
– Kowary – Karpacz (META ETAPU ok.
17:45)
K. Glaser

Działając na podstawie art. 30 ust.
2 pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o
samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z
2015r. poz. 1515 z późn. zm. ) oraz art.
35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o
gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz.
U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta
Piechowice został wywieszony wykaz
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerem: RG. 6845.4.2016
oraz nieruchomości lokalowych przeznaczonych do sprzedaży pod numerem
RG.6840.1.3.2016.
Wykaz jest dostępny do wglądu w godzinach pracy Urzędu.

W dobrym
stylu

UWAGA
W związku z wyścigiem, informujemy mieszkańców Piechowic i osoby przyjezdne, że w dniu 22.05.2016 r. w godzinach 15:00 – 17:00 nastąpią utrudnienia w ruchu
drogowym na trasie wyścigu, w tym na ul. Żymierskiego od Huty Julia do POK,
gdzie usytuowany będzie start wyścigu. Na ten czas będzie też zamknięta ul. Mickiewicza.
Zmotoryzowanych prosimy o nie parkowanie samochodów w centrum Piechowic
przy ul. Żymierskiego w przeddzień i dzień wyścigu, tak by przygotowania do wydarzenia mogły przebiegać sprawnie.
Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że...
W związku z licznymi skargami mieszkańców, dotyczącymi niskiej jakości sygnału telewizji naziemnej i brakiem możliwości oglądania pełnej oferty programowej, Burmistrz Miasta Piechowice zwrócił się pisemnie do firmy EMITEL Sp. z o.o.
o podjęcie niezbędnych kroków w celu poprawy tej sytuacji.

17 kwietnia w Domu Strażaka odbyło
się szkolenie połączone z pokazem dla
okolicznych fryzjerów i osób fryzjerstwem zainteresowanych.
Pokaz zorganizowany przez hurtownię
zaopatrującą salony fryzjerskie zgromadził ponad 50 osób zainteresowanych
najnowszymi trendami i działaniem nowych produktów dostępnych na rynku.
Szkolenie prowadził pan Filip Zagórski,
stylista prestiżowej firmy Subrina Professional Polska.
K. Glaser
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Na głęboką wodę
Wystąpił w popularnych polskich serialach: Prawo Agaty, Przyjaciółki czy Słoiki.
Mowa o pochodzącym z Piechowic aktorze
Michale Przybyszu. Bardzo dobrze radzi
sobie w Warszawie, choć nie w wyuczonym zawodzie.
Michał od urodzenia mieszkał w Piechowicach. Tu chodził do szkoły, przez
wiele lat należał do drużyny harcerskiej.
Po skończeniu gimnazjum poszedł do
II Liceum Ogólnokształcącego w Cieplicach.
I tam rozpoczęła się jego fascynacja teatrem. Występował w szkolnej grupie Deus
ex Machina, kierowanej przez polonistę
Ryszarda Grzywacza.
Po maturze udał się do Wrocławia na studia. Jest Absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej
w Krakowie, filii we Wrocławiu. Po szkole
przez pierwszy rok był tzw. wolnym strzelcem, imał się wielu dorywczych prac. Już
wtedy grał wiele epizodów.
– Głównym moim zarobkiem był udział
w dwóch spektaklach gościnnych w Teatrze
Kamienica Emiliana Kamińskiego w Warszawie – opowiada. – Jeden z nich odbił się
dużym echem w środowisku. Był to Wroniec, na podstawie prozy Jacka Dukaja. To
opowieść o stanie wojennym, widzianym
z perspektywy ośmioletniego Adasia. Któregoś dnia wpada do jego domu stado wron
i porywa mu tatę, który pisze na maszynie.
Wrony porywają mu też mamę, wujka,
a on z babcią i sąsiadem, panem „betonem”, uciekają przez Warszawę.
Potem znalazł ogłoszenie Stowarzyszenia Przyjaciół Teatru Arka we Wrocławiu.
Szukali aktora na etat. Odpowiedział na ten
anons i dostał tę pracę.
– Owszem, było sporo pracy, dużo się
grało, zarobki były zadowalające. Jeździliśmy po całej Polsce, byliśmy na festiwalach w Europie, pracowaliśmy z niepełnosprawnymi – opowiada. Z czasem jednak
pogorszyła się atmosfera. Po trzech latach
odszedł sam.
– Spakowałem rzeczy i wyjechałem do
Warszawy – mówi. Była to odważna decyzja – rzucenie się na głęboką wodę, gdyż w
stolicy nie miał załatwionej żadnej pracy.
Miał jedynie trochę oszczędności.
Zaczął chodzić na castingi, spotkania
z reżyserami. Udało mu się zagrać tu i tam,
ale nie gwarantowało to utrzymania. Zatrudnił się w restauracji jako barman. Dzisiaj sam mówi, że była to dla niego dobra
lekcja. – Człowiek uczy się tam wszystkiego – mówi. – Nie można być tylko barmanem, trzeba umieć poradzić sobie w każdej
sytuacji.
Po jakimś czasie, dzięki koleżance, odkrył w sobie nową pasję: został... sma-

koszem wina. Dostał pracę w restauracji
z winem. Pracuje w niej do tej pory.
– W Warszawie rozwija się kultura picia
wina. Jest już kilkanaście miejsc, w których można skosztować naprawdę dobrych
gatunków – przyznaje. Tę pasję rozwija,
odwiedził już kilka winiarni w Europie,
m.in. na Węgrzech i w Portugalii, oraz rodzime winiarnie z małopolskiego przełomu
Wisły i Podkarpacia.
Michał ma już w swoim CV występy na
szklanym ekranie. Były to głównie epizody, ale za to w znanych polskich
serialach. Grał w Przyjaciółkach,
w Biurze Kryminalnym, Słoikach,
czy we wspomnianej Pierwszej
Miłości. W tym ostatnim serialu
dwukrotnie był policjantem, raz
grał przechodnia. I wtedy przekonał się, jak uważnie oglądane są takie produkcje. – Kiedyś spotkałem
znajomego ze szkoły podstawowej
i powiedział, że widział mnie w tym
serialu – mówi Michał. – Zdziwiłem się, bo moja rola była naprawdę
drobna: przechodziłem ulicą, podbiegła do mnie dziewczyna i pytała,
czy może mi pan pożyczyć telefon,
bo mi się rozładował. Powiedziałem „spadaj lala” i poszedłem dalej,
nawet nie zwalniając kroku. Tylko
tyle. A ludzie to zapamiętują.
Ostatnio jednak nie miał wiele
wspólnego z aktorstwem. – Nie będę
ukrywał: trochę się rozleniwiłem –
przyznaje. – Pracuję, a w wolnych
chwilach sporo czasu zabiera mi
przygotowanie własnych przetworów, np. konfitur z czerwonej cebuli
czy suszonej wołowiny.
Czy nie myślał o zatrudnieniu się
na stałe w teatrze i z tej pozycji próbowaniu swoich sił na ekranie?
– Teatry są bardzo „przepchane” – to
raz, a dwa – jest bardzo duża konkurencja.
W samej Warszawie jest chyba ze 30 teatrów, one walczą o publiczność. Nie oszukujmy się, dzisiaj mało osób chodzi na
spektakle, bilety nie są tanie. I taki widz
jak już przyjdzie, to głównie po to, żeby
zobaczyć kogoś, kogo widział w telewizji.
Jeżeli więc jest pula ról do rozdania, to reżyserzy chętniej sięgają po kogoś znanego,
bo to gwarantuje większą publiczność.
Tylko, że znanym aktorom trzeba zapłacić dużo więcej. – Ale to się aż tak nie przekłada. Ludzie są w stanie zapłacić trochę
więcej za bilet, a w zamian mieć satysfakcję: byłem w teatrze i widziałem tego i tego
– odpowiada.
Zastanawia się też, czy nadaje się do pracy na etacie. – Niektórzy są do tego stwo-
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rzeni, ale mi się wydaje, że ja chyba nie.
Przeżywałem już to w Arce: praca od 10.
do 14. a potem od 18. do 22. nie do końca
sprawiała mi przyjemność – mówi. – Poza
tym, każdy teatr ma swój „Mayday”, spektakl grany od lat. Nie umiałbym tak pracować, żeby po latach był on dla mnie czymś
nowym. Po prostu nie ma takiego spektaklu, a może ja jeszcze nie trafiłem na taki?
W rodzinnych Piechowicach, gdzie
mieszkają jego rodzice, Michał bywa rzadko, ze dwa razy do roku. Rozmawialiśmy

Michał Przybysz wystąpił w kilku znanych polskich serialach.

w okresie świątecznym, gdy przyjechał do
rodziny. – Tak naprawdę poznałem Piechowice dopiero wtedy, gdy z nich wyjechałem – śmieje się. – Pewnie: znam tu każdy
zakątek, ale to się docenia dopiero, jak zaczyna tego brakować.
W wolnej chwili pojechał zobaczyć Pałac Pakoszów. – Nie mogłem uwierzyć,
że on jest tak piękny – mówi. – Jak byłem
mały, to chodziliśmy tam z kolegami, ale to
była ruina, dziki teren. Rosły tam chaszcze,
liany.
Michał Przybysz przyznaje, że kiedyś
wróci do zawodu aktora. – Niedługo będę
miał „trzydziestkę” a podobno po niej życie się zmienia. Może więc to będzie do
bry moment na zawodowe ustabilizowanie
się – zastanawia się.
Do zobaczenia – na ekranie albo przy kolejnej wizycie w Piechowicach.
Robert Zapora
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Koło nr 9 PZERiI w Piechowicach informuje
5 i 8 kwietnia br. Zarząd koła realizując cele statutowe w zakresie poprawy warunków socjalno – bytowych członków przeprowadził akcję
w której bezpłatnie rozdano członkom i wielu mieszkańcom Piechowic dwie tony jabłek. Zarząd dziękuje realizatorom tego zadania Panom Zdzisławowi Jędrzejkowi, Czesławowi Piechowi i Aleksandrowi
Chwalowi a wszystkim obdarowanym życzymy smacznego.
16 kwietnia br. w piechowickiej hali sportowej odbył się II Turniej
Tenisa Stołowego w kategorii kobiet o Puchar Burmistrza Miasta Piechowice i IV Turniej Tenisa Stołowego w kategorii mężczyzn o Puchar
Przewodniczącego Oddziału Rejonowego PZERiI w Jeleniej Górze.
Zwycięzcami zostali Pani Elżbieta Nowakowska i Pan Bronisław Daniło który obronił tytuł z poprzedniego roku. Dalsze miejsca wywalczyli: II – Pani Daniela Piech i Pan Lech Szczap, III miejsce – Pani
Henryka Chwal i Pan Marek Chromik. Puchary wręczali: Czesław
Chojecki vice Przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowego PZERiI
i Henryk Janowski vice Przewodniczący Zarządu koła nr 9. Zwycięzców
i wszystkich zawodników uhonorowano
dyplomami, które wręczali Pani Krystyna
Kowalik Przewodnicząca Zarządu koła nr
9 i Pan Aleksander Chwal, organizator, w
imieniu Zarządu. Widzowie podkreślali
iż z roku na rok poziom sportowy i umiejętności zawodników wzrastają. Zarząd
Koła nr 9 serdecznie dziękuje Urzędowi
Miasta za wsparcie imprezy i wszystkim
uczestnikom za doping i udział.
Zarząd koła nr 9

X Turniej Piłki Nożnej Halowej Klubu Abstynenta „EDEN”

Fot. 24jgora.pl

Za nami kolejny, jubileuszowy X Turniej
Piłki Nożnej Halowej. W dniu 9 kwietnia,
w hali Szkoły Podstawowej, zebrały się
drużyny klubów abstynenckich, stowarzyszeń trzeźwościowych i grup A-A z całego
regionu, by rywalizować o Puchar Burmistrza Miasta Piechowice. Sportowym
zmaganiom towarzyszyła przyjacielska
atmosfera. Sześć drużyn walczyło dzielnie o najważniejsze trofeum. Tym razem

najlepsi okazali się
zawodnicy Azylu Jawor, którzy pokonali pozostałe zespoły
i z rąk Pana Burmistrza Witolda Rudolfa, otrzymali puchar.
Drugie miejsce zdobył
Boberek Jelenia Góra,
a na najniższym stopniu podium stanęła
Drużyna Zygmunta ze
Złotoryi. Wyróżnienia
i gratulacje, oprócz
zwycięzców, otrzymali najlepsi na boisku
zawodnicy oraz w kategoriach specjalnych
najstarszy i najmłodszy zawodnik.
Piotr Mielczarek z Azylu Jawor okazał
się najlepszym bramkarzem turnieju, najcelniej strzelał Damian Hawrot z Boberka
Jelenia Góra, Szymon Kuczek z EDEN-u
Piechowice był najmłodszym graczem,
a Zygmunt Hadrysiak ze Złotoryi najstarszym. Wszyscy zwycięzcy otrzymali dyplomy i okolicznościowe puchary, które
wręczył im Pan Burmistrz.
Tym razem nie udało się zatrzymać Pucharu w Piechowicach. Cała drużyna Klubu
EDEN obiecała, że w przyszłym roku to im

wręczone będzie najważniejsze trofeum.
Organizatorzy dziękują: Panu Burmistrzowi Witoldowi Rudolfowi za ufundowanie Pucharu i wsparcie finansowe, Pani
Dyrektor Marzenie Sąsiada za nieodpłatne
udostępnienie hali na turniej.
Dzięki współpracy wielu życzliwych
osób kolejny raz mieliśmy okazję przeżywać pozytywne wrażenia sportowe i spędzić czas w gronie ludzi rozumiejących
znaczenie wspólnoty. Dziękujemy za obecność na jubileuszowym turnieju. Zapraszamy za rok.
Prezes Klubu Abstynenta EDEN
Józef Góral
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Co słychać w Sportach Umysłowych
na świecie i w Piechowicach?
Polscy brydżyści odnotowali niebywały
sukces światowy, zdobywając pod koniec
zeszłego roku złoty medal na najbardziej renomowanych Mistrzostwach Świata „Bermuda Bowl”. O ten najwyższy tytuł Polski
Związek Brydża Sportowego walczył blisko
60 lat, zdobywając po drodze wiele cennych
trofeów na arenie Europy i Świata. Drużyna
składała się z sześciu zawodników, a byli
to Krzysztof Jassem (który wręczał m.in.
naszym małym piechowickim brydżystom
swoje książki z własnoręczną dedykacją),
Marcin Mazurkiewicz, Jacek Kalita, Michał Nowosadzki, Piotr Gawryś i Michał
Klukowski - zdobył ten tytuł jako najmłodszy brydżysta w historii tego turnieju, jako
19-latek. Trzy lata temu (i wcześniej ) nasze dzieci i młodzież z Klubu Logicznego
Stowarzyszenia Piechowice spotykały się
z Michałem Klukowskim kilkakrotnie przy
stoliku brydżowym podczas Mistrzostw
Dolnego Śląska Młodzieży Szkolnej, w
których uczestniczymy regularnie i które w
zeszłym roku szkolnym wygrał nasz Adam
Szuszkiewicz. Turniej ten składa się z ośmiu
edycji rozgrywanych w kilku ośrodkach
młodzieżowego brydża sportowego na Dolnym Śląsku.
W tym roku szkolnym edycję w Piechowicach, w kategorii szkół podstawowych
wygrała nasza para Łukasz Graczykowski
- Patryk Nowicki (12-latkowie z Piechowic), a edycję we wrocławskim IV LO, też

Tomek i Wojtuś miejsce I w kat. dziecięcej
na M.Dln.Śl. Mł. Szk. w Brydżu Sportowym
– edycja w IV LO we Wrocławiu.

w tej kategorii, wygrała nasza para Wojtuś
Potapczyk (lat 8, ze Szklarskiej Poręby) i
Tomek Jabłoński (lat 9, z Piechowic). Podczas tych turniejów nasi zawodnicy spotykają się również z braćmi Jakubem i Patrykiem Petreuchami, którzy wraz z innymi
kolegami z Polski zdobyli w Turcji w 2014
r. Mistrzostwo Świata w kategorii do lat 16,
również do młodych polskich brydżystów
należy Mistrzostwo Europy w tej kategorii zdobyte w roku poprzednim. Kolejnym
ważnym sukcesem było zdobycie w marcu

Łukasz i Daniel - 7 miejsce na Miedzywojewódzkich
Mistrzostwach Młodzików, Hala Stulecia - Wrocław.

przez parę Łukasz Graczykowski – Daniel
Wylegała, siódmego miejsca na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików,
gdzie rywalizowały dzieci z województwa
lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i
śląskiego.
Lokalnym sukcesem może też pochwalić
się nasza drużyna dorosłych brydżystów,
trenująca w Jeleniogórskim Centrum Kultury, do której wszedł ambitny, 17-letni
Adam Szuszkiewicz, a którą wzmocniła
bardzo jeleniogórska para Waldemar Dębiczak – mistrz krajowy i Aleksander Zdybel
– mistrz międzynarodowy oraz Waldemar
Maciejewski. Drużyna ta weszła do finału
Karkonoskiej Ligi Okręgowej, gdzie po raz
pierwszy będzie walczyła z innymi pięcioma drużynami o wejście na podium w sezonie 2015/16.
W tym roku będzie można zobaczyć
około 3,5 tys. najlepszych brydżystów, którzy wezmą udział w mistrzostwach świata
w brydżu sportowych, które we wrześniu
2016 r. odbędą się we Wrocławiu. To najważniejsza impreza organizowana przez
Światową Federację Brydżową i po raz
pierwszy odbędzie się w Polsce.
Pracujemy też mocno nad rozwojem
dzieci z Piechowic i Szklarskiej Poręby
poprzez uprawianie szachów w przedszkolach, szkołach podstawowych i Piechowickim Ośrodku Kultury, co zaowocowało w
poprzednich latach sukcesami na Powiatowych Igrzyskach Szkół Podstawowych w
szachach drużynowych, na których Szkoła
Podstawowa nr 1 w Piechowicach zdobyła
ponownie puchar i złote medale za I miejsce (w składzie Tymek Wąsiewski kl. IVa,
Jasiu Frączek kl. IIa, Antek Krystowski
kl. Ia i Karolina Wodyk kl. Va), a świeżo
wyszkolana przez nas drużyna ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie
– brązowe medale. Mimo tych lokalnych
sukcesów Klub Logiczny traktuje szachy
jako wstęp do uprawiania przez uzdolnionych logicznie młodych zawodników, brydża sportowego – gdyż jesteśmy licencjonowanym klubem w tej dziedzinie sportu.
Zbliżają się wakacje, więc zapraszamy
dzieci i młodzież, zainteresowane uprawianiem sportów umysłowych, na nasze Letnie Warsztaty Logiczno-Ekologiczne do
Zielonej Szkoły w Schodnie we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym na Kaszubach,
które odbędą się w dniach 20-29 sierpnia.
Lech Rębisz
kontakt 606 28 40 76
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OGŁOSZENIE
O ZAMYKANIU DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA PIECHOWICE
Stowarzyszenie
Piechowice podaje
do publicznej
wiadomości, że
w roku bieżącym
będzie kończyło
swoją działalność w obecnej formie.
W grudniu poprzedniego roku na
Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu
Stowarzyszenia Piechowice podjęliśmy
decyzję o samorozwiązaniu się
organizacji – po 10 latach owocnej
i ciekawej działalności.
Powodem tej decyzji jest wyjście
z organizacji w zasadzie wszystkich
osób, które ją założyły, a były
zainteresowane ekologią, demokracją
lokalną i integracją społeczną. Obecnie
w Stowarzyszeniu funkcjonuje
tylko Klub Logiczny zajmujący się
uprawianiem sportów umysłowych więc
uznaliśmy, że istnienie organizacji
w tej formie jest pozbawione sensu.
Po złożeniu odpowiednich dokumentów
w Krajowym Rejestrze Sądowym
z dniem 29 lutego 2016 r. otrzymaliśmy
wpis o otwarciu likwidacji
Stowarzyszenia Piechowice oraz
o zmianie reprezentacji organizacji,
którą obecnie zamiast Zarządu będzie
jednoosobowo likwidator Lech Rębisz
(pełniący dotychczas funkcję prezesa
Stowarzyszenia).
Wyjaśniamy też wszystkim
zainteresowanym i dziwnie
zaniepokojonym podmiotom,
że zgodnie z obowiązującym
ustawodawstwem, na zamknięcie
wszelkich działań organizacji mamy
rok i w tym czasie wykonamy jeszcze
wszystkie zaplanowane na ten rok
przedsięwzięcia. Pod koniec roku
ponownie zostanie zwołane Walne
Zebranie Stowarzyszenia Piechowice,
które po stwierdzeniu prawidłowego
zamknięcia i rozliczenia wszelkich
zadań, będzie mogła podjąć uchwałę
o zlikwidowaniu organizacji i zwróceniu
się do KRS-u o wykreślenie jej z
rejestru organizacji pozarządowych.
Natomiast sympatyków sportów
umysłowych informujemy, że tą mocno
rozwiniętą przez nas dziedzinę, przejmie
płynnie - tworzony w tym okresie Klub
Logiczny, który będzie miał charakter
klubu sportowego.
Prezes Stowarzyszenia Piechowice
obecnie likwidator organizacji
Lech Rębisz

Zapraszamy na kiermasz książki „za grosik” oraz spotkania
z autorami książek.
Szczegółowe informacje już wkrótce na pok.piechowice.pl oraz na plakatach.
Organizator: Piechowicki Ośrodek Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna
Miejsce realizacji: Piechowicki Ośrodek Kultury, ul. Żymierskiego 53, Piechowice
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Dni Baby Wielkanocnej wciąż zaskakują
występu każdy z zespołów otrzymał pamiątkową SUPERBABĘ, którą
ufundował
Burmistrz
Miasta
Piechowice,
p. Witold Rudolf. Pozytywnym zaskoczeniem
były też koronkowe prace skromnej, utalentowanej piechowiczanki
p. Renaty Derkowskiej,
której rękodzieło zostało
udostępnione zwiedzającym w galerii wystawowej POK na wystawie pt. Nitką czarowane.
Kolejnym miłym zaskoczeniem były „Zabawy z jajem” i warsztaty plastyczne przygotowane przez organizatora. Uczestnicy
zabawy z jajem z reguły kończyli współzawodnictwo w robieniu wydmuszek z uśmie-

Grupa starszaków
z Przedszkola nr 1
podczas występu.

Tegoroczne piechowickie święto sztuki
ludowej związanej z tradycją Świąt Wielkanocnych pozytywnie zaskoczyło gości
wprowadzonymi nowościami. W dniach
19-20 marca br. na estradzie Piechowickiego Ośrodka Kultury wystąpiło 15 grup
śpiewaczych i zespołów folklorystycznych
z naszego regionu. Na zakończenie swojego

chem na twarzy, gdyż dostarczając wszystkim wiele radości sami otrzymywali pakiet
podarunkowy od piechowickiej Wepy. Mały
podarunek mogły też zafundować swoim
najbliższym dzieci, które wykonywały palmy na Niedzielę Palmową oraz kurczaczki
i baranki do wielkanocnego koszyczka.
Rozstrzygnięto także konkurs „Pisanka
wielkanocna” organizowany każdego roku
w ramach Dni Baby Wielkanocnej. Jury tegorocznego konkursu z p. Zofią Czernow
– Posłem na Sejm RP w składzie, zadecydowało o następujących rozstrzygnięciach:
- w kategorii pisanek rodzinnych
– I miejsce zajęli Laura i Marcel Skiba,
– II miejsce zajął Dawid Głowala z mamą,
– III miejsce zajęła Wiktoria Wypij z rodziną,
- w kategorii pisanek indywidualnych
– I miejsce zajęła p. Monika Kwaśniak
– II miejsce zajęła p. Renata Derkowska
– III miejsce zajęła p. Halina Jabłońska.
Ponadto pracownicy POK-u przeprowadzili głosowanie na najpiękniejsze pisanki konkursowe, w wyniku którego wyróżnienia organizatora otrzymali: Beata
i Dominika Dahl, Gabrysia Szewczyk,
p. Krystyna Kowalik, p. Bożena Flieger
oraz praca zbiorowa uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Jeleniej Góry.
POK

SP nr 1

Edukacja zdrowotna
Klasa VIa odwiedziła gabinet stomatologiczny w szkole. Pani
doktor Dorota Buluk-Bumażnik w ciekawej prelekcji uświadomiła
uczniom, jak należy dbać o zęby. Szóstoklasiści mogli zapoznać się
z nowinkami stomatologicznymi: najnowszym sposobem znieczulania, rodzajami szczoteczek i techniką mycia zębów, sposobami wybielania zębów, rodzajami aparatów ortodoncyjnych, piaskowaniem
i usuwaniem kamienia, biżuterią stomatologiczną oraz aparaturą w gabinecie. Interesującym doświadczeniem okazał się eksperyment pani
doktor z zębem zanurzonym w coca coli. Uczniowie mogli przekonać
się o złym wpływie słodkich napojów na stan zębów. Zdobyta wiedza
podczas spotkania przyczyni się do wzrostu świadomości w temacie
higieny jamy ustnej naszych uczniów.
SP 1

Szkoła pozyskała pieniądze na zakup książek do biblioteki
SP nr 1 pozyskała 15 000 złotych
(12 000 złotych dofinansowania i 3 000 złotych wkładu własnego) na zakup książek do
biblioteki szkolnej. Dyrektor Szkoły w listopadzie 2015 roku złożył wniosek o wsparcie finansowe na zakup książek, zgodnie z

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
6 października 2015 roku w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji
Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, dotyczącego wspierania
w latach 2016-2020 organów prowadzących

Informator Piechowicki
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
WYDAWCA: Urząd Miasta Piechowice, ul. Żymierskiego 49, 58-573 Piechowice, tel. 75 75 489 00.
Nakład: 1200 egz. SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Studio ROB - Robert Zapora,
robertzapora@o2.pl, tel. 602 439 924.

szkoły w zakresie rozwijania zainteresowań
uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży.
Mamy nadzieję, że zakupione książki
przyczynią się do rozwoju intelektualnego
uczniów.
SP 1
Nie zamówionych materiałów nie odsyłamy. Wydawca zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych
materiałów. Nadesłanie materiałów równoznaczne jest
z wyrażeniem zgody na ich publikację. Niepodpisane teksty
zdjęcia w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
W wydaniu wykorzystano elementy graficzne autorstwa
Roberta Jaworskiego.

Za nami gala Primus Inter Pares

SP nr 1

LITerACKI I orToGrAfICZny
orZeŁ emILII

Emilka Dyrko, uczennica klasy 4a, zajęła I miejsce w Polsce w konkursie literackim Polonus i wyróżnienie w konkursie
ortograficznym Ortograf. Podczas uroczystego apelu z udziałem mamy uczennicy pani dyrektor nagrodziła uczennicę
na forum szkoły, stawiając za wzór jej
pracowitość. Życzymy dalszych sukcesów podczas edukacyjnej podróży.
SP 1

eDuKACjA fILmoWA
W KLASACH SZÓSTyCH

Klasy szóste uczestniczyły w projekcie
KINOWE SPOTKANIA MŁODYCH, zorganizowanym przez Krzywy Kadr – zespół
profesjonalistów od lat działających w materii szeroko pojętej animacji kultury. Spotkanie składało się z dwóch połączonych ze
sobą części. Pierwsza pt. „Klaps na planie,
będzie nagranie” miała charakter teatralnofilmowy z motywami multimedialnymi.
Autorzy sięgnęli do najlepszych filmów,
prezentując sylwetki osób tworzących film.
Uczniowie mogli zobaczyć pracę całego
pionu operatorskiego, dostrzec celowe triki,
środki i zabiegi filmowe, wybrać się do studia tworzenia filmów fabularnych, nauczyć
się języka filmu. Dowiedzieli się, czym jest
Green Screen, wyobrazili sobie plany zdjęciowe, plany filmowe i zastosowanie Motion Capture. Zafascynowali się efektami
specjalnymi i zabiegami komputerowymi.
Usłyszeli, czym jest dubbing. Drugą część
spotkania stanowiła projekcja pełnometrażowego filmu Kroniki Spiderwick, który
został dostosowany do wieku uczestników
projektu. Uczniowie mogli zweryfikować
pozyskaną wcześniej wiedzę. Było to niezwykłe doświadczenie i wzbudziło zainteresowanie szóstoklasistów.
SP 1

TeATrALnA fAnTAZjA
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Klasy czwarte i piąte wybrały się na
przedstawienie teatralne pt. W krainie Narnii do Jeleniogórskiego Centrum Kultury. Spektakl w wykonaniu aktorów Teatru
Współczesnego z Krakowa oparty został
na kultowej powieści autorstwa Clive’a
Staplesa Lewisa. Wydobywał na światło
dzienne wagę spraw najprostszych – siłę
rodzinnych więzi, wierności i poczucia
odpowiedzialności. Historia znana także z
lubianych przez miliony ekranizacji opowiedziana została w nowy, zaskakujący
sposób, w atrakcyjnej, teatralnej adaptacji.
To teatralne doświadczenie wzbogaciło
wiedzę uczniów naszej szkoły z zakresu
edukacji teatralnej, utrwaliło zasady zachowania się w teatrze oraz zintegrowało
zespoły klasowe we wspólnym przeżywaniu losów bohaterów wykreowanych
przez żywych aktorów na scenie. SP 1

6 kwietnia odbyła się uroczysta gala naszego corocznego konkursu Primus Inter
Pares. Pierwsza edycja konkursu odbyła się
w 2004 roku. W tym roku szkolnym aż trzydziestu pięciu laureatów odebrało statuetkę
dla najlepszego ucznia naszej szkoły po
pierwszym semestrze. Najwyższa średnia
ocen w nauce wyniosła 5,36 i osiągnęło ją
czworo uczniów: Emilia Dyrko z klasy 4a,
Weronika Filuś z klasy 5a, Michał StaniszPodgórski z klasy 6b oraz Julia Zawadziłło również z klasy 6b. Rodzice wszystkich
wyróżnionych tym zaszczytnym tytułem
uczniów otrzymali z rąk Burmistrza Miasta,
Pana Witolda Rudolfa, Dyrektora szkoły,
Pani Marzeny Sąsiada oraz Przewodniczącej

Rady Rodziców, Pani Alicji Skowrońskiej
listy gratulacyjne. Zebrani mogli wysłuchać
zabawnych charakterystyk naszych laureatów
i zobaczyć ich prezentację na slajdach. Na
zakończenie uroczystości uczniowie z koła
teatralnego przedstawili zwariowaną historię
bohaterki baśniowej opowieści. Po części oficjalnej pani dyrektor zaprosiła gości na słodki
poczęstunek. Był to ciekawie i miło spędzony wspólnie czas. Dyrektor wraz z uczniami składa serdeczne podziękowania Radzie
Rodziców za ufundowanie statuetek i listów
gratulacyjnych. Szczególne słowa wdzięczności kierujemy do Przewodniczącej Rady
pani Alicji Skowrońskiej za zaangażowanie
i pomoc.
SP 1

Alﬁk Matematyczny dla Daniela
25 listopada 2015 r. odbyła się XXI
edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Alfik matematyczny”. W konkursie wzięło
udział blisko 62 tys. uczniów z całej Polski (w tym 8728 piątoklasistów). Wyniki
zostały opublikowane w marcu. Miło nam
poinformować, że DANIEL WYLĘGAŁA, uczeń klasy Vb SP1 zajął I miejsce w
swojej grupie wiekowej. W czasie konkur-

Sprawdzian

szóstoklasistów

su do rozwiązania było 30 zadań. Daniel
poradził sobie ze wszystkimi, zdobywając
maksymalną liczbę 150 punktów. Główną
nagrodą jest udział w Wakacyjnym Obozie
Talentów, który jest połączeniem przygody,
zabawy i wypoczynku z zajęciami rozwijającymi zainteresowania. Danielowi gratulujemy, życzymy udanego wypoczynku
i dalszych sukcesów.
SP 1
5 kwietnia odbył się sprawdzian szóstoklasistów. Uczniowie klasy 6a
i klasy 6b przystąpili do niego z przekonaniem, że należy go napisać jak najlepiej. Zadania nie zaskoczyły naszych
uczniów, bo, jak twierdzili, rozwiązywali podobne w trakcie przygotowań.
Oczekujemy na wyniki sprawdzianu.
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Projekt utworzenia nowej grupy
w Przedszkolu „Chatka Puchatka”

Wiosenne wyprawy
Kangurków

Wiosna to radosny czas, w którym
wszystko budzi się do życia, również
w grupie maluszków można było poczuć wiosenną atmosferę. Na początku
miesiąca, w ramach bloku tematycznego „zawody naszych rodziców”, odwiedziliśmy Fabrykę Schodów Drewnianych taty naszego Kuby. Mieliśmy
okazję by przyjrzeć się z bliska pracy
stolarza. Pan Bogdan zorganizował
wspaniałe warsztaty, na których zaprezentował metody obróbki drewna. Jednocześnie, mogliśmy obejrzeć linię produkcyjną schodów. 21 marca maluszki
wyruszyły do Fun Parku - sali zabaw

w Galerii Nowego
Rynku w Jeleniej Górze, aby świętować nadejście wiosny. Były
zjeżdżalnie,
basen
z kulkami i tory przeszkód, każdy mógł
znaleźć coś dla siebie.
Dzieci były zachwycone wycieczką. Po
skończonej zabawie
poszliśmy na gofry.
Kolejnym wydarzeniem była wyprawa do sklepu ogrodniczego po nasionka na wiosenne uprawy
w naszym kąciku przyrody. Tuż przed
świętami w ogrodzie przedszkolnym
odbyły się wielkie poszukiwania czekoladowych jajek. W ostatnim tygodniu marca odbyły się w naszej grupie
zajęcia otwarte, na których całą grupą
wspaniale się bawiliśmy poznając elementy kinezjologii edukacyjnej, czyli
gimnastyki mózgu. Naładowani dobrymi emocjami nie możemy już doczekać
się kolejnych wypraw, które czekają
nas w przyszłym miesiącu.
Wychowawca Agnieszka Paliwoda

PRZEDSZKOLE nr 2

Zielony Bal

4/16 KWIECIEŃ 2016

Zgodnie z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, dotyczącą obowiązkowego rozpoczęcia nauki
w wieku siedmiu lat, istnieje w naszej placówce
potrzeba utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego. Przedszkole posiada dodatkową salę,
którą z powodzeniem można wykorzystać do wyżej wymienionego celu. Projekt nie wymaga dużego nakładu finansowego, jedynie zaangażowania
i pomysłowości. Projekt został przedstawiony burmistrzowi Witoldowi Rudolfowi, który pozytywnie
zaopiniował tę inicjatywę.
Anna Grzywnowicz - Szawel

mArZeC u STArSZAKÓW

20 marca „Mądre Sowy” wystąpiły z programem
artystycznym w POK-u z okazji „DNI BABY WIELKANOCNEJ”. Zaprezentowaliśmy tańce ludowe oraz
śpiewaliśmy piosenki wiosenno-wielkanocne. Występ został nagrodzony przez publiczność gromkimi
brawami. Po zakończeniu dzieciom został wręczony kosz pełen słodyczy. Serdeczne podziękowania
składamy naszej Pani Dyrektor za wsparcie, p. Kasi
za pomoc w uszyciu strojów oraz wszystkim Rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowania do
naszego występu. Następnego dnia, z okazji I Dnia
Wiosny, odbyliśmy wycieczkę do bawialni „Stonoga”
w Jeleniej Górze. Zabawa była znakomita i sprawiła
naszym przedszkolakom ogromną radość.
Nauczyciel – wychowawca
Violetta Chodkowska, Joanna Gawryś

Już od najmłodszych lat uczymy
dzieci ochrony przyrody i przyjaznego kontaktu ze środowiskiem. Pierwszy dzień wiosny był okazją do zorganizowania „Zielonego balu”. Pani
dyrektor opowiedziała dzieciom
o tradycji powitania wiosny i zaprosiła do wspólnej zabawy. Wszystkie
przedszkolaki przebrały się za symbol swojej grupy: były więc pszczółki, biedronki, motylki i kotki. Każda
grupa zaprezentowała taniec, poprzedzony rozwiązaniem zagadki. Wszyscy bawili się przy piosence „Zielony
walczyk”, „Żabka”, „Zielona trawa”.
Odbył się konkurs „Co w przyrodzie

„Bezpiecznie na co dzień”
- spotkanie z Ratownikiem Medycznym
6 kwietnia grupa młodszych średniaków spotkała się z Ratownikiem Medycznym. Ogromnym zaskoczeniem było to, że
ratownikiem jest tato Marty, Pan Janusz Adamczak. Wyjaśnił on
przedszkolakom, że ratowników nie tylko można spotkać w karetkach pogotowia ale także w straży pożarnej oraz innych służbach ratujących życie i zdrowie ludzi. Podczas spotkania dzieci
miały możliwość zobaczyć zawartość apteczki ratownika. Ku
ich zaskoczeniu, zmieściły się tam nawet... nosze dla chorego.
Przedszkolaki kompletowały apteczkę, mierzyły sobie ciśnienie,
próbowały przenieść kolegę na noszach oraz wzywały pogotowie. Dzięki takim spotkaniom dzieci uświadamiają sobie, jak
ważne jest umieć pomóc drugiemu człowiekowi. Dziękujemy,
panu Januszowi za wizytę.
S. J.

jest zielone?”, bitwa na zielone kule
– chłopcy kontra dziewczynki; nie
zabrakło poczęstunku – dzieci z chęcią zajadały się zielonymi owocami:
kiwi, gruszkami i jabłkami.
Dziękujemy panu Burmistrzowi
i Radzie Miasta za dofinansowanie
imprezy, dzięki Państwa wsparciu
sale zabaw wzbogaciły się o nowe
pomoce dydaktyczne.
W salach pojawiły się zielone
ogródki: rośnie już szczypior, fasola,
kwiatki. Na twarzach dzieci gościł
w tym dniu radosny uśmiech, wszyscy
byli zadowoleni ze wspólnej zabawy.
Małgorzata Janasz

DZIeCI ZAPoBIeGAjĄ PożArom
Dnia 16 marca 2016 roku w Książnicy Karkonoskiej w Jeleniej Górze odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym
„Dzieci zapobiegają pożarom”. Konkurs organizowany był przez Miejską Straż Pożarną w Jeleniej Górze.
W przedszkolu organizowany był konkurs wewnętrzny we wszystkich grupach wiekowych, wybrano pięć prac.
Laureatami konkursu zostały dzieci
z grupy „Motylki”: Kornelia Bielecka
- II miejsce, Mateusz Mateuszów - III
miejsce. Serdecznie gratulujemy.
Małgorzata Janasz
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Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach to szkoła z wieloletnią tradycją, która zajmuje ważne miejsce
w środowisku naszego miasta. Niejeden
piechowiczanin jest absolwentem naszej
szkoły. ZSTiL to placówka, w której cenimy sobie dorobek poprzedników, a jednocześnie staramy się, aby nasza oferta
edukacyjna była atrakcyjna i dostosowana
do dynamicznie zmieniających się potrzeb
rynku pracy. Stawiamy na kierunki i zawody przyszłościowe zarówno w Polsce
jak i w całej Europie. Dlatego wprowadzamy nowe kierunki i specjalizacje, obok
programu obowiązkowego proponujemy
zajęcia dodatkowe, odpowiadające zainteresowaniom młodych ludzi. Obserwujemy zmieniający się świat i wiemy, że
to co dziś wydaje się nowatorskie i eksperymentalne, jutro okaże się tym, czego
poszukują pracodawcy i co pozwoli absolwentom połączyć pasję z zawodem.
Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną,
a dobrze wyposażone gabinety pozwalają
naszym uczniom w nowoczesny i urozmaicony sposób zdobywać wiedzę i rozwijać
zainteresowania.
Nasza szkoła jest niewielka, ale dzięki temu nikt nie czuje się tu anonimowy
i nieważny. Jeśli pojawiają się problemy,
pomocą służą nauczyciele i szkolny pedagog. Przyjazna i serdeczna atmosfera
pomaga w zdobywaniu wiedzy. Szkoła dba o wyrównanie szans, uczniowie,
którzy mają trudności z opanowaniem
materiału, objęci są opieką dydaktyczną
i mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych i wyrównawczych.
Uczniowie naszej szkoły uczestniczą
w rozgrywkach międzyszkolnych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim organizowanych przez Szkolny
Związek sportowy i inne instytucje sportowe. Dyplomy i puchary zdobyte przez
naszych uczniów najlepiej świadczą o wysokich lokatach jakie uzyskują. W roku
szkolnym 2015/2016 w rankingu na najlepsze Technikum w Polsce szkoła otrzymała za bardzo dobre wyniki egzaminów
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zewnętrznych oznakę Srebra Szkoła 2016.
Szkoła przygotowała bogatą ofertę
edukacyjną dla młodzieży z Piechowic
i okolic. W naszej placówce jest miejsce
dla humanistów i ścisłowców, a także dla
tych, którzy mają zainteresowania techniczne i sportowe.
W ZSTiL w Piechowicach proponujmy absolwentom gimnazjów możliwość
kształcenia w następujących typach szkół:
Technikum
• Technik informatyk
• Technik elektryk
• Technik machatronik
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
• Elektryk
• Elektromechanik
Liceum Ogólnokształcące
• Klasa policyjna
• Klasa ratownictwa medycznego
• Klasa dziennikarstwa muzycznego
TECHNIKUM jest czteroletnie,
przedmioty rozszerzone to matematyka
i fizyka, w trakcie nauki, przystępując
do kolejnych egzaminów zawodowych,
uczniowie zdobywają kwalifikacje zawodowe, dające tytuł technika. Mogą również przystąpić do egzaminu maturalnego otwierającego drogę na studia.
W technikum informatycznym, elektrycznym i mechatronicznym obok przedmiotów kierunkowych, przygotowujących
do egzaminów kwalifikacyjnych, odbywają się zajęcia dodatkowe. Proponujemy naszym uczniom dwa profile:
• Wojskowy - uczniowie mają dodatkowe zajęcia: trening strzelecki na szkolnej strzelnicy, ćwiczenia walki wręcz,
wyjazdowe zgrupowania kondycyjne,
sportowo-obronne na poligonie w Bolesławcu i Żaganiu oraz terenoznawstwo.
• E-sport z projektowaniem i programowaniem gier komputerowych
– uczniowie uczestniczą w zajęciach
z trenerem e-sportowym, lekcjach poświęconych projektowaniu świata gry, postaci,
fabuły, rozwijaniu zdolności indywidualnych oraz umiejętności pracy w grupie.

Zachęcamy do zaglądania na naszą stronę internetową www.zstil.pl,
gdzie znaleźć można więcej informacji oraz zdjęcia i filmiki z życia szkoły,
uroczystości, wyjazdów treningowych i zawodów sportowych.

W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM uczniowie zgodnie ze swoimi zainteresowaniami i planami na przyszłość
mają do wyboru trzy kierunki:
• Klasa policyjna – przedmioty rozszerzone to wiedza o społeczeństwie,
biologia lub geografia. Uczniowie uczestniczą w zajęciach języka migowego, ćwiczeniach samoobrony, poznają prawne
aspekty organizacji życia społecznego
i zasady bezpieczeństwa publicznego,
biorą udział w zgrupowaniach kondycyjnych i sportowo-obronnych.
• Klasa ratownictwa medycznego –
przedmiotem rozszerzonym jest biologia.
Dodatkowe przedmioty to: elementy ratownictwa medycznego, elementy chemii
medycznej, język migowy, samoobrona.
Uczniowie wyjeżdżają również na zimowe i letnie zgrupowania kondycyjne
• Klasa dziennikarstwa muzycznego
- podczas zajęć warsztatowych uczniowie
nauczą się: sklejania utworów, technik
scratchu, technik samplowania na profesjonalnym sprzęcie, tworzenia własnych
bitów hiphopowych, obsługi profesjonalnego sprzętu prezentera muzycznego, pracy z mikrofonem, prezentacji własnych
projektów na żywo na antenie radia
Zajęcia z dziennikarstwa muzycznego
prowadzić będzie profesjonalny prezenter – dziennikarz Muzycznego Radia.
Dzięki współpracy między innymi
z Komendą Miejską Policji w Jeleniej Górze, Karkonoską Państwową Szkołą Wyższą w Jeleniej Górze i Stowarzyszeniem
Byłych Żołnierzy 62 Kompanii Specjalnej
„Commando” w Bolesławcu, uczniowie
poznają potrzeby i problemy lokalnej społeczności, angażują się w akcje społeczne
i kulturalne, a dodatkowo mogą zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności.
ZSTiL w Piechowicach to szkoła,
w której każdy znajdzie swoje miejsce,
zdobędzie wiedzę i umiejętności, rozwinie
pasje, a to wszystko w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze.

Gimnazjalistów zapraszamy
na Dzień Otwarty - 18 maja 2016r. (środa)
w godzinach 13.00 - 16.00.
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