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Polskie rocznice

Pierwszy dzień piechowickich obchodów

1050-tej rocznicy Chrztu Polski i 225-tej
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja minął pod
znakiem plenerowej inscenizacji tych dwóch
bardzo ważnych wydarzeń. Udział w niej
wzięli harcerze z piechowickiej drużyny POGROM i pracownicy Piechowickiego Ośrodka Kultury, który był organizatorem tego
działania. Przechodnie i dzieci najchętniej
korzystały ze stanowiska „Osady Piastowskiej”, na którym m.in. brzmiały dźwięki
lutni i częstowano świeżo pieczonymi podpłomykami. Drugie ze stanowisk bardziej interesowało dzieci starsze i młodzież, którzy
w szkole dobrze poznali historię Uchwalenia

Konstytucji 3 Maja. Dlatego z zainteresowaniem śledzili „dysputy posłów” Sejmu
Wielkiego RP i brali w niej czynny udział.
Z chęcią również uczniowie i przechodnie
uczestniczyli w quizie pt. „A to Polska właśnie...” odpowiadając bezbłędnie na pytania
dotyczące naszej Ojczyzny. Mamy nadzieję, że inscenizacja „Polskie rocznice” przypomniała w ciekawy sposób mieszkańcom
i gościom Piechowic o bardzo ważnych wydarzeniach w dziejach naszego kraju. Była
to równocześnie oryginalna forma edukacji,
w której licznie udział wzięły dzieci z piechowickich przedszkoli oraz SP nr 1.
POK

W drugim dniu obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski i 225 rocznicy Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja, w Domu Strażaka odbyła się Uroczysta Akademia. Sala OSP została
przystrojona przez uczniów Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Piechowicach. Do uświetnienia imprezy przyczynili się także uczniowie
Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych
w Piechowicach i Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach, którzy wystąpili
w mundurach.
Po uroczystym otwarciu i odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, pan Marcin Suchta przybliżył uczestnikom wydarzenia kontekst historyczny chrystianizacji naszego kraju. Liczne

Dyrektor i pracownicy Piechowickiego Ośrodka Kultury dziękują wszystkim
uczestnikom inscenizacji „Polskie rocznice”,
a w szczególności tym, którzy wcielili się
w postacie historyczne dając innym „żywy
kawałek historii”.
Serdeczne podziękowania składamy zatem: Wiktorii Wieczorek, Angelice Urbaniak,
Martynie Sieńkowiec, Oli Matusiak,
Piotrowi Tamiole, Mateuszowi Kozikowi,
Julii Pyziak, Dawidowi Matusiakowi,
Mateuszowi Matusiakowi, Oliwii Niemiec.
Ponadto serdeczne podziękowania przekazujemy także Arkadiuszowi Rudolfowi
i Jarosławowi Szczyżowskiemu za wkład
pracy i pomoc wniesioną w realizację tego
wydarzenia.

ciekawostki związane ze zwyczajami pogańskimi oraz czasami średniowiecza wzbudziły
duże zainteresowanie wśród widzów.
Po tym ciekawym wykładzie rozpoczął się
koncert pieśni patriotycznych. Członkowie Orkiestry OSP w Piechowicach, chóru parafialnego Harfa, oraz zespołu Szklarki połączyli siły
by zapewnić widzom uniesienie muzyczne na
najwyższym poziomie.
Po koncercie, uczestnicy imprezy, z pocztem sztandarowym na czele, przemaszerowali
z Domu Strażaka do kościoła im. św. Antoniego
Padewskiego na uroczystą mszę za ojczyznę.
K. Glaser

Akademia w OSP
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Rozliczyć się z przeszłością
Wraca temat zmiany nazw ulic w Piechowicach. Ma to związek z przyjętą w kwietniu przez Sejm RP ustawą dekomunizacyjną. Ustawę podpisał 20
maja Prezydent RP Andrzej Duda.
Zgodnie z ustawą nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, w tym dróg, ulic, mostów i placów, nadawane przez jednostki samorządu terytorialnego nie mogą upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń
lub dat symbolizujących komunizm lub inny ustrój totalitarny, ani w inny
sposób takiego ustroju propagować.
Samorządy mają rok na usunięcie dawniej nadanych nazw. Jeżeli tego nie
zrobią, wojewoda wyda w terminie trzech miesięcy zarządzenie zastępcze,
po zasięgnięciu opinii IPN. W Piechowicach jest kilka ulic, których nazwy
powinny zostać w myśl tej ustawy zmienione: Żymierskiego, Nowotki,
Buczka, Zawadzkiego czy 22-lipca.
Czy w Piechowicach dojdzie do zmiany
nazw ulic?
Witold Rudolf, Burmistrz Piechowic: –
Tak. Chcę skupić wokół siebie kilka osób,
zainteresowanych tematem, które mi doradzą. Będzie to taka grupa inicjatywna.
Wspólnie złożymy propozycję nowych
nazw ulic Radzie Miasta. Rada po dyskusji
podejmie ostateczną uchwałę. Zamierzenia
są takie, aby tą uchwałę przyjąć jeszcze
w tym roku kalendarzowym, by w przyszłym
roku, na 50-lecie miasta, ten temat mieć już
za sobą. Mam świadomość, że zmiana nazw
może wywołać długą i gorącą dyskusję. Dlatego chciałbym, aby zakończyła się ona jeszcze w tym roku. Wiem, że jest grono osób,
które interesują się tematem. Wiceprzewodniczący rady p. Józef Nadolny na przykład
już złożył swoje propozycje. Liczę, że w tej
grupie inicjatywnej znajdzie się pan Antoni
Olszewski, który był orędownikiem zmiany
nazwy ulicy Żymierskiego na Jana Pawła II,
a także były burmistrz Stanisław Ejnik. Już
wiele lat temu wyrażał on zainteresowanie
zmianą nazw ulic.
Czy operacja ta będzie rodziła koszty
dla mieszkańców?
– Ustawodawca przewidział, że nie ma
potrzeby wymiany dokumentów. Jeżeli ktoś
po zmianie nazwy ulicy będzie miał dowód

ze starą nazwą ulicy, to ten
dokument będzie ważny.
W przypadku, gdy straci
ważność i będzie konieczność wymiany go,
w nowym zostanie wpisana aktualna nazwa.
Tyle, że wymiana nastąpi nie z powodu
zmiany nazwy, ale utraty ważności dowodu.
To samo dotyczy prawa jazdy: osoby, które
mają te dokumenty wydane bezterminowo,
nie mają obowiązku ich wymieniać. Wszelkie operacje typu zmiana wpisów do księgi
wieczystej z powodu zmiany nazwy ulicy,
będą zwolnione z opłat. Z punktu widzenia
samorządu, poniesiemy jedynie koszt zakupu nowych tablic z nazwami ulic.
Jakich propozycji nazw ulic w Piechowicach możemy się spodziewać?
– Niektórzy postulują, żeby wprowadzić
nazwy bezpieczne. Chodzi o to, żeby nie
pojawili się bohaterowie, którzy za kilkanaście, kilkadziesiąt lat przez kolejne
władze mogą zostać uznane za niegodne.
W nazewnictwie będziemy kierowali się
tym, żeby były to nazwy niepodważalne.
Pojawił się wniosek, i ja się do niego przychylam, żeby przy nazewnictwie uwzględnić położenie ulic. W Piechowicach brakuje
np. ulicy Izerskiej, Górzynieckiej. Nie wracałbym natomiast, choć i taka sugestia już
padła, do nazw poniemieckich, np. do ulicy

W Piechowicach jest kilka ulic, których nazwy
w myśl nowej ustawy, powinny zostać zmienione.

Lipowej (obecnie 22 lipca) czy Robotniczej
(Nowotki). Ale jeżeli ktoś proponuje ulicę
Solidarności, Kombatantów – to jestem za,
bo są to nazwy bezpieczne.
Czy grupa inicjatywna weźmie pod
uwagę propozycje mieszkańców? Do
kogo mają zgłaszać swoje przemyślenia?
– Na pewno tak, ale jeszcze na to za wcześnie. Ustawa nie weszła w życie (rozmawialiśmy przed 20 maja – przyp. aut.). Sądzę,
że w czerwcowym czy lipcowym numerze
Informatora Piechowickiego zwrócimy się
z takim pytaniem do mieszkańców. Zdaję sobie sprawę, że temat jest trudny, że wiele osób
przyzwyczaiło się do obecnych nazw, nie za
bardzo interesują się polityką. Jednak ustawa
ta obliguje nas do przeprowadzenia procedury
zmiany nazw. Jeżeli tego nie zrobimy, to po
roku od wejścia ustawy w życie zmiany tej
dokona wojewoda po konsultacji z Instytutem
Pamięci Narodowej. Zapewne zanim zaproponuje nowe nazwy, zwróci się z zapytaniem
o opinię do burmistrza. Niemniej jednak, będzie to tylko opinia. Sądzę, że lepiej, abyśmy
przeprowadzili tę procedurę w porozumieniu
z zainteresowanymi mieszkańcami.
R. Z.

Co warto wiedzieć o zmianach w rozkładzie jazdy MZK? (13 na 29)
Od czerwca nastąpią spore zmiany w rozkładzie jazdy autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego.
Na zlecenie Miasta Jelenia Góra, firma
Public Transport Consulting przygotowała
koncepcję optymalizacji istniejącego układu komunikacyjnego. Zaproponowano sporo nowych rozwiązań, m.in. likwidację linii
nr 14 i 25, wprowadzenie nowych linii (np.
nr 8). Wydłużone bądź zmienione zostaną
trasy wielu istniejących linii, np. nr 2, 4,
11, 16. Wprowadzone zostanie na przykład
połączenie z Goduszyna do Cieplic (nowa
linia – nr 28). Zmiany w niewielkim stopniu

będą dotyczyć Piechowic. Linia nr 9 zostanie niezmieniona, autobus będzie jeździł na
tej samej trasie, co dotychczas. Co istotne
dla mieszkańców, linia nr 13 zmieni numer
– będzie linią nr 29. Trasa pozostanie taka
sama, autobus będzie jeździł na odcinku:
Piechowice Górne – Żymierskiego – Szkolna – Jeleniogórska – Piastów – Kromnów
Wola. Jak powiedział autor koncepcji Marcin Gromadzki, zmiana numeru z 13 na 29
ma spowodować, że linia ta będzie bardziej
kojarzona z Piechowicami, gdzie jeździ od
lat autobus linii nr 9.
Szczegółowe zmiany będą dostępne na

stronie przewoźnika (mzk.jgora.pl). Burmistrz Piechowic Witold Rudolf na spotkaniu, na którym zaprezentowano koncepcję,
podziękował autorom oraz władzom Jeleniej Góry za dotychczasową współpracę.
Jak powiedział, ta koncepcja dla Piechowic
oznacza zachowanie status quo, ale mieszkańcy odczuli korzyści kilka miesięcy temu,
po wprowadzeniu nowego cennika. Zakłada
on likwidację stref opłat przy zakupie biletów jednorazowych. Mieszkańcy Piechowic
mogą jeździć do Jeleniej Góry taniej, niż dotychczas. Bilet normalny kosztuje 3 złote.
R.Z.
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Śnięte ryby w Kamiennej
W czwartek 19 maja w Kamiennej
w Piechowicach pojawiło się wiele śniętych ryb. Najprawdopodobniej rzeka została zatruta toksyczną substancją.
Martwe ryby znajdowały się w rzece na
wysokości Górzyńca. Na miejscu byli pracownicy Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony
Środowiska, którzy pobrali próbki wody.
Pobrano też próbki na wyjściu z pobliskiej
stacji uzdatniania wody. Krzysztof Ślęzok,
dyrektor do spraw technicznych Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji zapewnił nas, że w stacji nie wydarzyło
się tego dnia nic nadzwyczajnego. Proces
uzdatniania sterowany jest komputerowo
a parametry były ustawione jak zwykle.

5/16 MAJ 2016

Koło nr 9 PZERiI informuje
• W roku 2016 obchody Światowego Dnia
Inwalidy przebiegały pod hasłem: „Wspierajmy osoby niepełnosprawne w realizacji ich
praw i potrzeb”, co ma uświadomić każdemu
konieczność wspierania ludzi o ograniczonej
sprawności, potrzebujących pomocy i zrozumienia. W naszym mieście, jak co roku, koło
nr 9 zorganizowało na tę okoliczność spotkanie, które odbyło się 23 kwietnia w sali OSP.
Uczestniczyło w nim ponad 90 członków
naszego koła, a wśród zaproszonych gości
byli m.in. : p. poseł Zofia Czernow, dyrektor
Szpitala Specjalistycznego MSW w Jeleniej
Górze p. Elżbieta Zakrzewska, prezes Miejskiego Koła PSD w Jeleniej Górze p. Waldemar Wiśniewski oraz burmistrz Piechowic
p. Witold Rudolf. Goście, oprócz okolicznościowych przemówień ze słowami wsparcia
dla działań koła nr 9, obdarowali uczestników
spotkania upominkami. Uroczystość uświetnił występ zespołu „Szklarki”. Drugim etapem w/w obchodów będzie zorganizowana
4 czerwca br. wycieczka do zamku w Mosznej. W/w działania dofinansowano z budże-

tów: Miasta Piechowice i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jeleniej Górze.
• W czerwcu br. ( dokładna data wkrótce
na plakatach) zapraszamy osoby chore na
cukrzycę oraz ich rodziny na spotkanie integracyjne z okazji Dnia Diabetyka, które odbędzie się w Piechowickim Ośrodku Kultury.
W programie przewidziano m. in. bezpłatne
badanie poziomu cukru we krwi, prelekcję
tematyczną, wymianę doświadczeń w walce
z chorobą, spotkanie towarzyskie. Impreza
otrzymała dofinansowanie z budżetu Miasta
Piechowice.
Zarząd koła nr 9

W sprawie pojemników...
Otrzymaliśmy

od mieszkańców liczne
uwagi i zapytania dotyczące zasad opróżniania pojemników na odpady segregowane.
Piechowiczanie zgłaszali, że w pierwszej
połowie maja pojemniki były przepełnione,
ludzie zostawiali butelki i puszki w workach
obok nich, gdyż w środku nie było miejsca.
Wokół pojemników był bałagan.
Zwróciliśmy się z pytaniami w tej sprawie do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami, które prowadzi selektywną
zbiórkę odpadów na terenie Piechowic.
Jak wynika z odpowiedzi, przesłanej przez
prezesa p. Mieczysława Lewandowicza, obsługa gniazd obywa się na bazie umowy z
Miastem Piechowice i według ustalonego
harmonogramu. – W okresie od 18 kwietnia
do 14 maja wykonano 12 kursów objazdowych na terenie Piechowic, zabierając
10,98 Mg (ton) odpadów (papier, tworzywa
sztuczne, wielkogabaryty) – czytamy w piśmie. - Odbiory były realizowane w dniach
19, 20, 21 i 26 kwietnia oraz 5, 6, 10, 11
i 13 maja.
(…) Jak wykazano, nie notujemy zwłoki
w obsłudze gniazd selektywnej zbiórki odpadów. Gniazda opróżniane są zgodnie
z harmonogramem, choć nie do końca
w sposób zadowalający.
Nie odnosząc się do kwestii realizacji
ustalonego harmonogramu, który zabezpiecza lub nie, w sposób właściwy opróżniania
gniazd, stwierdzamy fakt znacznego wzrostu
emisji odpadów do gniazd. Jest to zjawisko
oczekiwane, właściwa tendencja!
W całym 2015 roku zebrano 220,62 Mg

odpadów z gniazd selektywnej zbiórki, wykonując 220 kursów, a do dnia 13.05.2016r.
Zebraliśmy 94,32 Mg odpadów, wykonując
69 kursów.
Obsługa gniazd selektywnej zbiórki odpadów realizowana jest co tydzień: poniedziałek,
wtorek – plastik, papier, a w czwartki – szkło.
W dniach 11-15.04.2016r. z terenu Miasta
Piechowice zbierane były odpady wielkogabarytowe. Zebraliśmy ponad 22 Mg odpadów wykonując 18 kursów objazdowych
na terenie miasta. Nie wszyscy mieszkańcy
ten fakt dostrzegli, gdyż realizowaliśmy interwencyjne odbiory wielkogabarytów po
18 kwietnia 2016r., tj. po terminie akcji.
Biorąc pod uwagę konieczność utrzymywania estetyki w rejonie gniazd w czerwcu 2015 r. podpisaliśmy z Zakładem Usług
Komunalnych sp. z o.o. w Piechowicach
umowę na zbieranie odpadów, utrzymywanie porządku wokół gniazd zlokalizowanych
w Piechowicach. Czynności te miały być
wykonywane raz w tygodniu, w każdy piątek
oraz interwencyjnie w inne dni tygodnia za
określoną odpłatnością.
Niestety, zmuszeni jesteśmy zerwać tę
umowę, jednocześnie nie twierdzimy, że jest
to przyczyna zarejestrowanych zdarzeń.
Z pewnością wpływ na zdolność usuwania
odpadów z rejonu gniazd przez naszą firmę,
miał fakt awarii skrzyni biegów w samochodzie do obsługi selektywnej zbiórki, samochód ten zastąpiony został inną, mniejszą
jednostką.
Gniazda selektywnej zbiórki są istotnym
elementem systemu zbierania odpadów, ale

nie mogą być traktowane jako składowiska
odpadów.
Mieszkańcy Piechowic mogą w każdy
wtorek, czwartek i sobotę bezpłatnie dostarczać odpady (zgodnie z obowiązującymi
przepisami nie dotyczy to tylko zmieszanych
odpadów komunalnych, tzw. odpadów domowych) do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych zlokalizowanego
w Piechowicach przy ul. Bocznej 15, a niekoniecznie składować je w rejonie gniazd.
Nie zawsze, a ten problem dotyczy całego kraju, do gniazd selektywnej zbiórki
i w jego otoczenie trafiają odpady spoza
gminy lub gromadzone – składowane są odpady pochodzące od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.
Na terenie Związku Gmin Karkonoskich
problem ten dotyczy odpadów pochodzących z warsztatów samochodowych, zakładów wulkanizacyjnych, firm budowlanych.
Problem ten (traktowania gniazd jako
składowisk odpadów) dotyczy także innych
gmin należących do Związku Gmin Karkonoskich, ale i niemal wszystkich gmin
w Polsce.
– Nierzadko, co stwierdzamy i w Piechowicach, pojemnik jest niepełny, często wręcz
pusty a obok dostawiane są worki z butelkami, opakowaniami szklanymi, które trzeba
przez wąski otwór indywidualnie wrzucać
do kontenera. Podobnie worki z tworzywami sztucznymi i często z resztkami żywności
dostawiane obok kontenerów staja się „łupem” zwierzyny poszukującej jedzenia. (...)
R.Z.
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Promowaliśmy się na Targach Tourtec
12 – 13 maja w Jeleniej Górze odbyła się
XVIII edycja Międzynarodowych Targów Turystycznych Tourtec. Wśród 90 wystawców z Polski, Czech i Niemiec nie mogło zabraknąć Piechowic. Spośród naszych miejscowych talentów,
na scenie zaprezentowały się dzieci
z Przedszkola Pod Czerwonym Muchomorem (na zdj.), oraz zespół
Szklarki, który zgromadził rekordową ilość widzów.
Na stoisku Piechowic, uczestnicy
targów mogli obejrzeć nasze piękne
miasto na zdjęciach przedstawiających m.in. Wodospad Szklarki czy
Śnieżne Kotły. Stoisko ozdobione
było też kryształami z Huty Julia
oraz materiałami promocyjnymi
dostarczonymi przez nasze lokalne
firmy. Osoby zainteresowane naszym miastem otrzymywały map-

kę z atrakcjami turystycznymi, oraz plakaty ze
zdjęciami Piechowic. Odwiedzający stoisko
najczęściej zadawali pytania odnośnie Huty Julii, Pałacu Pakoszów, Teatru Naszego, oraz restauracji Odnova.
Kamil Glaser

Spotkanie informacyjne

Od skrzyżowania ulic Buczka i Polnej
prowadzi nowo powstała, tymczasowa
droga do zakładu WEPA. Ma to związek z

Odmalowano linie na bieżni
12 maja, z inicjatywy pani
Marii Dobrowolskiej zostały odmalowane linie na bieżni
przy Szkole Podstawowej nr 1
w Piechowicach. Interwencja
była konieczna, jako że poprzednie oznaczenia nie tyle zostały
nadgryzione zębem czasu, co całkowicie przez ten ząb zjedzone.
Sprzęt niezbędny do wykonania

rozpoczętą z dniem 1 maja rozbudową zakładu. Zakład umieścił tablicę
informacyjną, w której wyjaśnia, że
rozbudowa jest związana z utworzeniem dodatkowych miejsc pracy oraz
że ruch samochodów będzie odbywał
się ulicami Polną oraz Pakoszowską.
– Wszelkie uszkodzenia powstałe
w wyniku eksploatacji drogi zostaną
usunięte przez Inwestora. Prosimy
o wyrozumiałość i przepraszamy za
utrudnienia – czytamy w piśmie zamieszczonym na tablicy, podpisanym
przez Paulinę Pozę, inżyniera budowy, asystenta kierownika.

Droga
do WEPY

dla mieszkańców

Na prośbę Urzędu Miasta Piechowice
Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Jeleniej Górze Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Dolnośląskiego przedstawi
w dniu 10 czerwca w godzinach 10.00 – 12.00,
w sali konferencyjnej Urzędu Miasta założenia wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 w zakresie
termomodernizacji i rewitalizacji budynków
mieszkalnych – wielorodzinnych. Serdecznie
zapraszamy zainteresowanych tą tematyką
mieszkańców do udziału w spotkaniu.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli
udział w Targach, a w szczególności:
Piechowickiemu Ośrodkowi
Kultury za wypożyczenie stołu,
krzeseł i obrusów,
Zakładowi Usług Komunalnych
za transport,
Hucie Julii za wypożyczenie
kryształów,
Pałacowi Pakoszów za aktywną
promocję na stoisku,
Rafałowi Kotylakowi za udostępnienie swoich zdjęć,
Wszystkim którzy dostarczyli
materiały promocyjne,
oraz mieszkańcom Piechowic,
którzy odwiedzili stoisko.

tego zadania został nieodpłatnie użyczony przez firmę PHU
Messa Janusz Pryczek. Pracownik firmy, pan Jarosław Tobiasz
odmalował linie z pomocą radnego pana Marcina Ramskiego.
Dla wszystkich zaangażowanych
w ten czyn społeczny redakcja
przesyła wyrazy podziękowania.
Kamil Glaser

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Piechowice, działając na podstawie art. 30
ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 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 2015 poz. 1774 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice zostały wywieszone w dniu
09.05.2016r. wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, pod numerami: RG.6840.1.4.2016, RG.6840.1.5.2016
oraz RG.6840.1.6.2016r.
Wykazy są dostępne do wglądu w godzinach pracy Urzędu.
Serdeczne podziękowania dla wszystkich,
którzy uczestniczyli w ceremonii ostatniego pożegnania
naszego Syna, Męża, Ojca i Brata

LEK. MED.

DARIUSZA JECHALSKIEGO
Również tym, którzy byli z nami myślami
w tych trudnych chwilach,
składają pogrążeni w smutku rodzice,
żona Anna z synami Wojciechem i Tomaszem,
oraz siostra Magdalena z mężem Mariuszem
i córką Karoliną.
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Uwaga – wycinka drzew
Intensywne prace w lasach na terenie Piechowic
prowadzi
Nadleśnictwo
Szklarska Poręba. Wiosną
prowadzone są one m.in. na
obszarze pomiędzy Michałowicami a Piechowicami
Dolnymi, u podnóża góry
Młynik.
Jaki jest zakres prac?
Do kiedy potrwają? Gdzie
można dowiedzieć się
o utrudnieniach? O informację poprosiliśmy Zastępcę Nadleśniczego Nadleśnictwa Szklarska Poręba,
p. Jerzego Majdana. Poniżej publikujemy odpowiedź:
Nadleśnictwo Szklarska Poręba zarządza w gminie Piechowice gruntami o powierzchni 2390 ha, z czego 2354 ha to lasy.
Prace gospodarcze – w tym związane z pozyskaniem drewna – prowadzone są przez
cały rok na całym obszarze (oczywiście na
powierzchniach wymagających określonych zabiegów i w danym czasie dostępnych). Roczny rozmiar pozyskania drewna
w lasach Gminy Piechowice w zarządzie

Nadleśnictwa to ok. 15,7 tys. m3. Surowiec
ten jest pozyskiwany w wyniku prowadzenia trzebieży, cięć rębnych, których celem
jest uzyskanie młodego pokolenia drzewostanu, oraz cięć o charakterze sanitarnym.
Niestety, ubiegłoroczna susza i wynikające z niej osłabienie fizjologiczne drzew
i drzewostanów i podatność na uszkodzenia przez owady powoduje znaczne nasilenie cięć sanitarnych.
W przypadku, gdy z przyczyn bezpieczeństwa konieczne jest zamknięcie od-

cinka szlaku turystycznego
lub uczęszczanej drogi w
zarządzie Nadleśnictwa, wyznaczamy i oznakowujemy
obejście zamkniętego odcinka. Informację o tym fakcie
wraz z mapką i prośbą o rozpowszechnienie przekazujemy do punktów informacji
turystycznej w okolicznych
gminach, PTTK, GOPR,
KPN i umieszczamy na naszej stronie internetowej.
W przypadku utrudnień na
drogach publicznych uzyskujemy zgodę zarządcy drogi –
łącznie ze zmianą organizacji
ruchu. Zaznaczam, że wszelkie niewygody
dla mieszkańców i turystów staramy się
minimalizować, lokalne utrudnienia wynikają z konieczności wykonania określonych zabiegów, wynikających z potrzeb
gospodarowania w lasach. Nadleśnictwo
liczy na w tym zakresie na zrozumienie
i przychylność zarówno mieszkańców gminy Piechowice, jak i osób odwiedzających
te piękne okolice.

Wielkie sprzątanie Michałowic
W

dniu 23 kwietnia grupa mieszkańców pięknych Michałowic wraz z całą
grupką najmłodszych pociech zebrała się
na skwerku „POD KASZTANEM”, żeby
uczcić Dzień Ziemi połączony ze sprzątaniem Michałowic. Była to już kolejna edycja corocznej akcji sprzątania. Na miejscu
zbiorki pojawiły się licznie dzieci, które
z wielkim zapałem i chęcią wzięły w swoje ręce po worku na śmieci i pod czujnym
okiem dorosłych wyruszyły na ścieżki
okolicznych lasów i zaczęły zbierać nieczystości.
Pogoda i humory wszystkim dopisały,
uzbieraliśmy parę pełnych worków śmieci.
Była to także świetna okazja żeby pokazać i omówić z najmłodszymi, jak ważne
jest dbanie o nasze środowisko naturalne.
Po całej akcji sprzątania spotkaliśmy się
jeszcze raz na skwerku, umęczone dzieci
i dorośli posilili się kiełbasą pieczoną przy
ognisku. Powygłupialiśmy się i wymieniliśmy spostrzeżeniami z tego dnia.
Dziękuję wszystkim tym, którzy poświęcili swój czas, przyszli i pomogli
przy sprzątaniu, a BARDZO WIELKIE
DZIĘKUJĘ najbardziej należy się najmłodszym bohaterom akcji sprzątania

– WSZYSTKIM DZIECIOM
Z MICHAŁOWIC za wasz
upór, postawę i chęci do działania. BRAWO I DO NASTEPNEGO RAZU.
Pasieka Michałowicka

R. Z.
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Dlaczego warto przyjść na te wybory?
W czerwcu odbędą się wybory do zarzą-

dów rad osiedli: Górzyniec, Michałowice
oraz Piastów-Pakoszów. Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piechowice Leon Smolczyński zachęca mieszkańców, aby włączyli się do działania na rzecz
swoich lokalnych społeczności.
– Jakie zadania mają zarządy osiedli?
Leon Smolczyński: Odgrywają bardzo
dużą rolę w życiu lokalnej społeczności. Zarząd może pomagać radnemu w codziennej
pracy i odwrotnie. Zarząd osiedla ma prawo
przedstawiać swoje wnioski z życia osiedla
np. na sesji rady miejskiej. Może składać
wnioski do budżetu, jest też wsparciem radnego ze swojego osiedla. Przewodniczący
zarządów zwyczajowo są zapraszani na sesje, mogą uczestniczyć w dyskusji, podpowiadać radnym pewne rozwiązania. Pełną
listę zadań można znaleźć w statutach rad,
które znajdują się w Biuletynie Informacji
Publicznej Miasta Piechowice.
– Rada dysponuje też własnym budżetem.
– Nie są to duże pieniądze, ale zawsze coś.
Można zastanowić się, na co je wydać, czy
np. postawić gdzieś ławkę, czy wymienić
bramki na boisku, albo zorganizować imprezę sportową bądź kulturalną. Członkowie
zarządu osiedla znają ludzi i wiedzą dobrze,
jakie są potrzeby na danym obszarze.

– Doświadczenia wskazują, że wybory te
nie cieszą się zbyt dużym zainteresowaniem.
– Dlatego trzeba rozpropagować wybory,
pokazać, że osiedla mają sens. My na przykład w Pakoszowie odnawiamy boisko do
siatkówki i piłki nożnej. Jest tu też miejsce ogniskowe. Po co to robimy? Chcemy
ożywić życie osiedla, zintegrować mieszkańców, odciągnąć młodzież od komputerów. Będziemy mogli zaprosić np. na mecz
przedstawicieli innych osiedli. Poza tym,
w każdym środowisku są osoby, które chcą
włączyć się do działania, pomóc, ale nie za
bardzo wiedzą jak to zrobić. Dla takich osób
widzę miejsce w zarządzie osiedla.
– Będzie Pan kandydował?
– Nie, gdyż jestem radnym. Ale gorąco
zachęcam mieszkańców osiedli do startu.
No i deklaruję pełną współpracę z zarządem i liczę na to samo. Do pewnego czasu
nasze osiedle obejmowało administracyjnie
Piastów i jedynie część Pakoszowa. To była
dziwna sytuacja, gdyż przecież wszyscy tu
mieszkamy, to jest nasze środowisko, a niektórzy byli już na starcie z tej rady wyłączeni. Dzięki moim staraniom, obszar rady
został rozszerzony i obejmuje cały Piastów
i Pakoszów. Mam nadzieję, że nowy zarząd
będzie działać prężnie.
R.Z.

WYBORY DO ZARZĄDU OSIEDLI
Piastów-Pakoszów, Michałowice,
Górzyniec

Burmistrz Miasta Piechowice Zarządzeniem Nr 46/2016 z dnia 11 maja 2016 r.
zarządził wybory do zarządu osiedla Piastów–Pakoszów, zarządu osiedla Michałowice,
zarządu osiedla Górzyniec według harmonogramu:
• 8 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 – osiedle Piastów-Pakoszów.
Na miejsce ogólnego zebrania mieszkańców wyznaczono boisko położone na
Osiedlu Piastów-Pakoszów, przy ulicy Piastów.
• 9 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 – osiedle Michałowice.
Na miejsce ogólnego zebrania mieszkańców wyznaczono Szkolne Schronisko
Młodzieżowe „Złoty Widok” Michałowice położone przy ulicy Kolonijnej 14.
• 10 czerwca 2016 r. o godz. 18.00 – osiedle Górzyniec.
Na miejsce ogólnego zebrania mieszkańców wyznaczono plac zabaw położony na
Osiedlu Górzyniec, przy ulicy Dębowej.
Wybór zarządu osiedla oraz ustalanie liczby osób wchodzących w skład osiedla (od
3 do 9 osób) należy do kompetencji ogólnego zebrania mieszkańców.
Ogólne zebranie mieszkańców osiedla tworzą wszyscy mieszkańcy osiedla
posiadający czynne prawo wyborcze w wyborach do rady gminy – prosimy
o zabranie dowodów osobistych.
Zarząd osiedla wybierany jest w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród
nieograniczonej liczby kandydatów.
W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory przewodniczącego zarządu
osiedla, a następnie pozostałych członków zarządu osiedla.
ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA

Wiadomo, kto będzie gwiazdą
Kryształowego Weekendu
Tylko na podpis czeka umowa z panią Haliną Frąckowiak, która w tym roku
ma uświetnić Kryształowy Weekend jako
gwiazda wieczoru. Pani Halina ma wystąpić z kwartetem smyczkowym i zespołem.
Gwiazda współpracowała między innymi
z zespołem Czerwono-Czarni a wśród Jej
największych przebojów znajdują się utwory takie jak „Czekam tu”, „Napisz, proszę”,
czy „Anna już tutaj nie mieszka”.
K.G.

UŻYTKOWANIE WIECZYSTE
Informujemy, że w bieżącym roku podjęte zostaną działania, zmierzające do
wprowadzenia w naszym mieście aktualizacji opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu. Podstawą do zmiany
wysokości opłaty rocznej będzie ustalenie
przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych aktualnych wartości poszczególnych nieruchomości gruntowych.
Niezależnie od powyższego zachęcamy
użytkowników wieczystych do składania
w tut. Urzędzie wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego
gruntu w prawo własności. Wszystkie niezbędne informacje w tym zakresie można uzyskać w Referacie Gospodarczym i
Nadzoru Właścicielskiego (pokój nr 21)
lub tel. 75 75-48-916/917.

Rada uchwaliła
Rada Miasta Piechowice na XXI sesji,
która odbyła się 28 kwietnia 2016 roku
podjęła uchwały w sprawie:
1. uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
dla
3 obszarów położonych na osiedlu Górzyniec w Piechowicach (Uchwała Nr 133/
XXI/2016)
2. regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy
Miejskiej Piechowice (Uchwała Nr 134/
XXI/2016)
3. zmiany uchwały Nr 106/XVIII/2015
z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie
Miejskiej Piechowice na 2016 rok” (Uchwała Nr 135/XXI/2016)
4. wyrażenia zgody na przystąpienie
Gminy Miejskiej Piechowice do Porozumienia na rzecz realizacji projektu pod nazwą
„Czesko – polski szlak grzbietowy” (Uchwała Nr 136/XXI/2016)
5. zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2016 (Uchwała Nr 137/
XXI/2016)
Pełne teksty uchwał publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Rada Miasta - Uchwały.
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Sukcesy młodych znawców ochrony przyrody
Piechowicka Szkoła Podsta-

wowa od szeregu lat uczestniczy, i to często z dużymi sukcesami, w organizowanych przez
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony
Przyrody w Jeleniej Górze (aktualnie z/s w Piechowicach)
konkursach
ekologicznych
dzieci i młodzieży szkolnej.
Obejmują one swoim zasięgiem całe byłe województwo
jeleniogórskie.
Podczas tegorocznej wiosny odbyły się dwa z trzech
organizowanych corocznie
konkursów. XII Konkurs
Przyrodniczo-Krajoznawczy
Edukacji Wczesnoszkolnej
kl. II-III pn. „Bądźmy przyjaciółmi przyrody”, zgromadził w I etapie szkolnym 857 uczniów z 37
szkół. Do II etapu rejonowego awansowało 110 uczniów, z których 24 wywalczyło prawo udziału w III etapie finałowym.
Nie było to łatwym zadaniem, bo nie tylko
trzeba było pokonać innych, ale i osiągnąć
minimum 70% poprawnych odpowiedzi.
Z piechowickich uczniów, sztuki tej dokonał Jakub Wacyra z kl III, pod opieką nauczycielki mgr Bogusławy Gnajczak. Znalazł się w gronie 24 najlepszych, a potem
walczył o wejście do ścisłego 10 osobowego finału. I tu zabrakło przysłowiowego
łutu szczęścia, bo po testach pisemnych

zajął on 11 miejsce, przegrywając awans
o zaledwie 1 pkt. Ale być jedenastym z 857
to ogromny sukces.
Zakończenie Konkursu odbyło się w piechowickim Gimnazjum im. Jana Pawła II,
dzięki życzliwości Pani Dyrektor mgr. Elżbiety Piątkiewicz-Pałki, a miało miejsce
23 kwietnia br.
XIII Konkurs Przyrodniczo Ekologiczny Szkół Podstawowych (kl IV-VI)
pn. „Ochrona przyrody w Polsce” miał
jeszcze większe powodzenie. W I etapie szkolnym wzięło udział 944 uczniów
z 46 szkół. Do II etapu rejonowego awansowało 115, w tym cała trójka z Piechowic

pod opieką mgr Beaty Szyłejko. Etap rejonowy przeszli bez
większych trudności bracia
Staniszowie-Podgórscy. Starszy – Michał w finale bardzo
dobrze zaliczył testy a potem
w ścisłym finale dał się wyprzedzić tylko jednej uczennicy z Gryfowa Śląskiego, zajmując tym samym II miejsce.
Można ten wynik spokojnie
określić mianem ogromnego sukcesu. Młodszy z braci – Bartosz, uczeń klasy IV
znalazł się w szerokim finale,
ale z pewnością w następnych
konkursach jeszcze będzie
miał wiele do powiedzenia.
Finał Konkursu był rozgrywany najpierw w pięknej szkole w Smolniku (Leśna) gdzie pisano testy,
a ścisły finał ustny w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Łupkach k. Wlenia
7 maja br.
Warto dodać, że w organizacji konkursów
czynnie uczestniczyli dorośli piechowiczanie – działacze LOP, pp. Romana Dobosz,
Jadwiga Niedbalska, Marek Bergtraum,
Beata Szyłejko, Elżbieta Piątkiewicz-Pałka, Romuald Kukawski i Zdzisław Gasz
(główny organizator).

Zdzisław Gasz
Prezes ZO LOP
Honorowy Członek LOP

XXV Ogólnopolski Wiosenny Zlot Rodzin Abstynenckich - Tatry 2016
Tegoroczny, XXV jubileuszowy
zlot odbył się pod hasłem: Z marzeniami wypływaj na głębię. Jak co
roku, udział w nim wzięły rodziny
skupione wokół Klubu Abstynenta
„EDEN”. Od 30 kwietnia do 5 maja
2016 roku Małe Ciche koło Zakopanego gościło ponad tysiąc osób z całej Polski i zagranicy, zainteresowanych ideą pozostawania w trzeźwości
i umacniania się w tym postanowieniu.
Organizatorzy zlotu, Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach, postarali się
o wypełnienie czasu biorącym udział
w spotkaniu tak, by każdy znalazł
dla siebie odpowiednią formę samorealizacji. Pomysłodawca, inicjator
i organizator imprezy, pan Eugeniusz
Poloczek, został uhonorowany Złotym Krzyżem Zasługi, który odebrał
z rąk posła do Parlamentu Europejskiego, pana Bolesława Piechy.

Spotkanie służyło pogłębianiu wiary we własne siły w walce z przeciwnościami losu i własnymi słabościami.
Uczestnicy poczuli, czym jest wspólnota ludzi o podobnych problemach.
Wspierani fachową pomocą terapeutów, kapłanów, psychologów i liderów
grup samopomocowych, po raz kolejny odkrywali wartość, jaką daje życie
wolne od zniewolenia nałogami.
Zlot w Małym Cichym jest symbolem, jak mówią uczestnicy – „pięknego trzeźwienia”. Coroczne spotkania
dają im wiele pozytywnej energii
oraz wiary w to, że mogą pokonać
przeszkody życiowe.
Członkowie Klubu Abstynenta
„EDEN” dziękują panu Burmistrzowi Witoldowi Rudolfowi za wsparcie
finansowe, dzięki któremu mieli możliwość uczestniczenia w tym ważnym
dla nich wydarzeniu.
Prezes Klubu Abstynenta „EDEN”
Józef Góral
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W Hucie Julia powstały zdjęcia do filmu dla TVP 2
Sceny z Huty Julia w Piechowicach oraz
z miasta będzie można obejrzeć w serialu
Komisja Morderstw, który zostanie wyemitowany jesienią na antenie TVP 2. W pierwszej połowie maja w zakładzie gościła ekipa
filmowa.
– Większość filmów, które produkujemy,
powstało na Dolnym Śląsku – tłumaczy Marcin Kurek, autor scenariusza i współproducent
serialu Komisja Morderstw, odpowiadając
na pytanie, jak to się stało, że ekipa filmowa
trafiła do Piechowic. – Szukaliśmy pleneru
przemysłowo-górskiego. W Szklarskiej Porębie i Piechowicach jest wiele zakładów, które
przed laty dobrze funkcjonowały, z czasem
upadły i słuch po nich zaginął. Dzisiaj się odbudowują – tłumaczy Marcin Kurek. – Istotą jest też to, że poruszamy się po Dolnym
Śląsku, nie siedzimy tylko we Wrocławiu i
udajemy, że jesteśmy np. w Piechowicach.
Niektórzy producenci tak robią, że tworzą
historię w jakimś miejscu, ale nie dodają do
tego oryginalnych plenerów.
Zdjęcia realizowane były m.in. we Wrocławiu, Kudowie Zdroju, Walimiu.
Serial Komisja Morderstw składa się z 12
odcinków. W każdym z nich będzie poruszona oddzielna sprawa, ale w scenariuszu
jest też wątek przechodzący przez wszystkie
odcinki. Zagadka kryminalna związana z piechowicką hutą będzie wyemitowana w odcinku nr 10. Ekipa producentów, a także aktorzy
nie chcieli zdradzić szczegółów scenariusza.
Na konferencji prasowej, która odbyła się
w hucie powiedzieli jedynie, że jest to serial
o zagadkach kryminalnych, które dzieją się
we współczesnym świecie. Aby rozwiązać
niektóre z nich, bohaterowie filmu muszą
sięgnąć do przeszłości. Cofają się do różnych
okresów, lat PRL-u, ale i 40, 50-tych.
W serialu grają znani aktorzy, m.in. Paweł

Spotkanie
dzieci
z aktorami

Małaszyński, Krzysztof Pieczyński, Małgorzata Buczkowska czy
Marcel Sabat. Poza
Pawłem
Małaszyńskim, wszyscy wymienieni byli w Piechowicach.
Małgorzata Buczkowska gra policjantkę
Alicję Grześkowiak,
która dowodzi ekipą
męską. Wspólnie z tą
ekipą rozwiązuje te zagadki.
– Jeden znajomy policjant powiedział mi,
że w policji najbardziej obawiają się kobiet.
Dlatego, że są takie mocne, zdecydowane –
opowiadała na konferencji prasowej. – Pomyślałam, że chyba dobrze tę postać sobie
wyobrażałam.
Jednym z głównych bohaterów Komisji Morderstw jest też podinspektor Maciej
Stasiński (Krzysztof Pieczyński). – Ta postać ma bardzo ciekawy charakter. Z powodu traumatycznych przeżyć, które miał
w przeszłości w Bośni, chce wymazać pewne rzeczy z pamięci – wyjaśniał aktor. – Aby
ozdrowieć, musi wejść w świat, który ukrył
w ciemności i się z nim zmierzyć. To też jest
tematem filmu.
Marcel Sabat z kolei wcielił się w postać
aspiranta Dominika Hertza. To młody policjant, który jest przygotowany do każdej
misji, ma smykałkę do komputerów. – Praca
w tej grupie to dla niego wyzwanie – mówi
aktor. – Bardzo się cieszę, że mogę odwiedzić państwa w tych okolicach – dodał.
Zadowolenia z przyjazdu ekipy filmowej nie krył Bartosz Browarny, dyrektor
do spraw marketingu Huty Julia. Przyznał,

że dzięki temu, że huta zaistnieje w serialu,
usłyszy o niej szersze grono odbiorców. Nie
chodzi jednak o to, żeby dzięki temu sprzedać więcej kryształów. – Chcemy pokazać,
że nie wszystko pochodzi z Chin i jest robione automatycznie – przyznał dodając, że
dzisiaj produkcja szkła w hucie odbywa się
tak samo, jak 150 lat temu.
Zanim zaczęły się zdjęcia, ekipa filmowa
zapoznała się z procesem produkcyjnym.
Większość była pod wrażeniem.
Statystami w serialu będą mieszkańcy
Piechowic, wybrani we wcześniejszym castingu. Zobaczymy m.in. pracowników huty.
Realizatorzy wzięli pod uwagę, że znają oni
najlepiej tajniki produkcji szkła oraz że są
przyzwyczajeni do obiektywów aparatów
poprzez liczne wizyty grup turystycznych.
Zachowują się naturalnie przed kamerami.
Premiera Komisji Morderstw planowana
jest na jesień tego roku w TVP 2. Nie wiadomo jeszcze, w jakich godzinach i w jakim
dniu będzie emitowany, ale – jak podkreślali
producenci – będzie to tzw. prime time, czyli
czas o największej oglądalności.
R.Z.

5 maja w Piechowickim Ośrodku Kultury dzieci
z naszej szkoły podstawowej i gimnazjum miały okazję porozmawiać z aktorami Magdaleną Buczkowską,
Marcelem Sabatem oraz Krzysztofem Pieczyńskim. Artyści opowiadali o swoich przygodach z tym „ciężkim
kawałkiem chleba” o latach ćwiczeń, o tym jak niekiedy
spędzali na planie filmowym blisko 16 godzin dziennie,
a także o sytuacjach, w których miesiącami próbowali bezskutecznie wygrać castingi. Aktorzy zaznaczyli
też, że ich praca to nie tylko trud i znój – są też chwile
w których mogą się cieszyć ogromną satysfakcją z efektu
końcowego: dobrego filmu. Dzieci były bardzo zainteresowane tym, jak aktorzy zaczynali – czy zawsze chcieli
być aktorami i czy początki były trudne. Pan Krzysztof
zaskoczył większość uczestników wypowiedzią, że aktorzy często w dzieciństwie byli bardzo wstydliwi i małomówni. Dla takich osób, aktorstwo jest sposobem na
przełamanie się, formą pracy nad sobą.
Na koniec, dzieci podziękowały za spotkanie a aktorzy dostali upominki od Urzędu Miasta.
K. Glaser
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Dobre wychowanie na śniadanie
Zdrowa atmosfera, wiele radości, serdeczności i uśmiechu towarzyszyło naszej
szkolnej społeczności podczas szóstego już
Poranka dla Zdrowia. W tym roku zorganizowaliśmy go pod hasłem: Dobre wychowanie na śniadanie.
Przy sprzyjającej słonecznej pogodzie rozpoczęliśmy naszą akcję gimnastyką na boisku
szkolnym. Pani Marta Wieczorek – wychowawczyni klasy I c poprowadziła wspólny
aerobic w rytm muzyki. Z dobrą energią po
gimnastyce wróciliśmy do szkoły.
W pierwszej części imprezy uczniowie
wykonywali plakaty o owocach i warzywach. Każda klasa przedstawiła na plakacie jeden owoc i warzywo, zamieściła
informacje o ich wartościach odżywczych,
ciekawostki i ilustracje.
Reprezentanci klas byli uczestnikami
warsztatów prowadzonych przez zaproszonych gości. Warsztaty pod nazwą „Stół
z Odnovą” prowadzili panowie Kamil Środa i Adrian Opaska z restauracji Od Nova
w Piechowicach. Było to już drugie spotkanie z naszymi uczniami. Pierwsze miało
miejsce 21 kwietnia 2016 r. w restauracji
Od Nova, gdzie uczniowie uczyli się, jak
ważne w naszym żywieniu jest śniadanie
i jak powinno być przygotowane, jak prawidłowo nakryć stół do śniadania, a także –
z czego i jak przyrządzić można owocowe
i warzywne smoothie. Podczas warsztatów
w szkole uczniowie sami nakrywali stół do
śniadania i wykonywali smoothie, prezentując zdobyte wcześniej umiejętności.
Równolegle odbywały się warsztaty „Zdobienie owoców i warzyw”. Prowadził je pan

Jarosław Zawadziłło z Ośrodka „Horyzont”.
Uczniowie wykazali się inwencją twórczą,
pomysłowo zdobili owoce i warzywa tworząc z nich kolorowa ekspozycję.
W drugiej części naszej akcji wspólnie
przygotowywaliśmy zdrowe śniadania. Jak
co roku pyszny chleb pełnoziarnisty przywiózł nam właściciel piekarni „Żaneta” ze
Ścięgien. Zdrowe pieczywo było bazą do
wykonania kolorowych kanapek. A potrafimy je robić!
W tegorocznej akcji prozdrowotnej zaakcentowaliśmy znaczenie dobrego wychowania jako nieodłącznego elementu zachowania się przy stole i nie tylko.
Uczniowie samodzielnie tworzyli hasła
o dobrym wychowaniu. Ogłosiliśmy konkurs na najładniejsze wiersze o dobrym

Umiem – reaguję – pomagam

Pod takim hasłem odbył się w naszej szkole I Turniej Pierwszej Pomocy dla uczniów
gimnazjów. Turniej składał się z dwóch części: wiedzy teoretycznej oraz z umiejętności
praktycznych. Do konkursu zgłosiły się trzy
szkoły: Gminne Gimnazjum w Sosnówce,

Gimnazjum ze starej Kamienicy oraz Gimnazjum z Piechowic. Patronat honorowy
nad turniejem objęło Pogotowie Ratunkowe
w Jeleniej Górze. Profesjonalnie przygotowane stacje tematyczne z wyziębienia, złamania, zakrztuszenia oraz RKO wykonywa-

wychowaniu i uczniowie wcześniej mięli
czas na ich napisanie. Laureatów konkursu
nagrodziliśmy podczas uroczystego zakończenia całej imprezy w trakcie apelu na boisku przed szkołą. Wtedy również oklaskiwaliśmy uczniów, którzy w pomysłowych
przebraniach reprezentowali swoje klasy
w paradzie owocowo-warzywnej.
Tegoroczny Poranek dla Zdrowia miał
nas kolejny już raz przekonać do dbałości
o własne zdrowie, o zdrowe odżywianie,
a także zdrowe relacje międzyludzkie.
Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli
w organizacji przedsięwzięcia, a władzom
miasta za przychylność i promowanie naszej działalności.
Jolanta Gmyrek

ne przez pozorantów, w których wcielili się
uczniowie z klas ratownictwa medycznego
naszej szkoły, a oceniane przez ratowników
medycznych z Pogotowia Ratunkowego na
pewno na długo w pamięci gimnazjalistów
pozostaną. W tym turnieju nie było przegranych, wszyscy zwyciężyli zdobywając
i utrwalając wiadomości, które każdemu
młodemu człowiekowi się przydadzą, bo
przecież nie wiadomo kiedy może ktoś potrzebować pomocy. A kiedy taka pomoc jest
potrzebna, to lepiej żeby na miejscu znalazł
się ktoś, kto będzie potrafił udzielić pierwszej pomocy i prawidłowo zareagować.
A tak przedstawia się punktacja szkół:
I miejsce – Gminne Gimnazjum z Sosnówki
II miejsce – Gimnazjum ze Starej Kamienicy
III miejsce – Gimnazjum z Piechowic.
Wszyscy otrzymali ciekawe i przydatne
nagrody i dyplomy, ale najważniejsze są
pozytywne wrażenia i wiedza, która pozostanie w głowach uczniów, oby na zawsze.
Szczególne podziękowania dla Huty Julia za pomoc rzeczową (bilety wyjścia do
zwiedzania zakładu)
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Co w Maluszkach?

Święto Niezapominajki
Święto Polskiej Niezapominajki to organizowana przez Przedszkole Samorządowe nr 1 w Piechowicach propozycja, która
wpisała się w nasz piechowicki kalendarz
imprez. Święto jest kontrpropozycją dla
niepolskiego, komercyjnego święta św. Walentego. W ramach wprowadzenia, pani dyrektor przybliżyła kontekst tego polskiego
święta – w dawnych czasach to właśnie z
tej okazji ludzie wyrażali sobie
uczucia a symbol tego święta
– niepozorny niebieski kwiatek miał pomóc zachować pamięć. Święto jest także okazją
do przypominania o ochronie
środowiska. Po wprowadzeniu, zespół Szklarki przedstawił swój repertuar dzieciom
i zgromadzonym mieszkańcom
naszego miasta. Po artystycznej części imprezy, burmistrz
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miasta, prezes OSP w Piechowicach, radni,
pracownicy urzędu miasta oraz rodzice symbolicznie zasadzili drzewka na terenie przedszkola. Po tej ceremonii do dzieci przyszedł
klaun Rufi Rafi. Jego występ wzbudzał salwy śmiechu tak u dzieci, jak i dorosłych. Na
koniec każdy mógł spróbować tradycyjnego
polskiego kompotu i domowych wypieków.
K. Glaser

W kwietniu w ramach bloku tematycznego
„Wiosna na wsi” odwiedziliśmy ekologiczną
hodowlę kur. Było to dla dzieci wspaniałe i ciekawe doświadczenie. Odwiedziliśmy też ZUK
w Piechowicach, gdzie oglądaliśmy traktory,
kosiarki oraz inny sprzęt wykorzystywany do
utrzymania czystości w mieście. Największą
atrakcją dla dzieci był ogromny traktor. Z okazji Dnia Matki Ziemi posadziliśmy w ogrodzie
przedszkolnym śliwę. Mamy nadzieję, że kiedy będziemy w starszakach, można będzie się
delektować pysznymi owocami. Podążając za
tematyką związaną z Matką Ziemią wybraliśmy się obejrzeć nasz piechowicki pomnik
przyrody, 700-letni cis. Na koniec kwietnia
wybraliśmy się do Piechowickiego Ośrodka
Kultury na uroczystości związane z obchodami Święta Konstytucji 3 Maja. Wzięliśmy
udział w „obradach sejmu”, poczęstowano nas
pysznymi podpłomykami z dżemem, oglądaliśmy stroje z epoki, w które przebrani byli
młodzież oraz pracownicy POK-u.
A.Paliwoda

KWIECIEŃ GRUPA II –ŚREDNIAKI
W kwietniu grupa średniaków udała się
do Huty „Julia”, gdzie dzieci zapoznały się
z kolejnymi etapami tworzenia kryształów,
od gorącego pieca, gdzie hutnik wyczarował
z masy szklanej kolorowego ptaszka, przez
kolejne stanowiska szlifierskie i grawerskie,
po miejsce pakowania. Przewodniczka opowiedziała, z czego powstaje kryształ i na
końcu zaprosiła nas do firmowego sklepu,
gdzie podziwialiśmy bajkowy świat mieniącego się świata kryształu. Tydzień później
obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Ziemi. Dzieci przyniosły sadzonki wiosennych
kwiatów, które samodzielnie sadziły w donicach, w celu upiększenia naszej planety
Ziemi. Przy tej okazji uczyły się, jak sadzi
się rośliny i co jest im potrzebne do życia.
Przez tego rodzaju działania, dzieci stają
się „przyjaciómi przyrody” i uczą się dbać
o swoje otoczenie, w którym przebywają,
aby było one czyste, kolorowe i zadbane.
W nauce, jak stać się młodym ekologiem,

pomogła nam także wycieczka autokarowa
do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy, gdzie zobaczyliśmy w jaki sposób dokonywana jest
segregacja odpadów, które
zabierane są z kolorowych
pojemników znajdujących
w mieście. Przedszkolaki
dowiedziały się również, że
sprasowane bryły butelek są
sprzedawane przedsiębiorstwom, a powstają nowe
butelki lub odzież z polaru.
Dzieci uczą się, że swoją
postawą i własnym działaniem przyczyniają się do
oszczędzania surowców naturalnych i czystości naszej
małej ojczyzny. Pod koniec
miesiąca dzieci uczestniczyły w koncercie muzycznym
zatytułowanym „Podwór-

PRZEDSZKOLE nr 2

Światowy Dzień Ziemi 2016
Dzień Ziemi, kolejne obchody przeszły już do historii.
Jak co roku dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2,
22 kwietnia promowały na terenie całego miasta postawy
ekologiczne. W ten sposób chciały zwrócić uwagę na to, jak
kruchy jest nasz ekosystem. W tym dniu dzieci segregowały
odpady, pod okiem pani inspektor przemaszerowały ulicami
Piechowic rozdając zielone balony z napisem Dzień Ziemi
mieszkańcom miasta, a na koniec posadziły na terenie placówki owocowe drzewa i krzewy.
Chcemy aby każdy mieszkaniec naszego miasta i nie tylko wiedział, że planeta to nasze wspólne dobro i tylko od
nas zależy jak będzie ona wyglądała dziś i jutro.
S.J.

kowa symfonia” w wykonaniu muzyków
z Filharmonii w Jeleniej Górze.
Nauczyciel-wychowawca
mgr Wioletta Uram
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E-sport to przede wszystkim rozwój człowieka
Czym w ogóle jest e-sport? Z definicji
to rywalizacja za pomocą komputera (lub
konsoli i gier video) w trybie multiplayer
(czyli z innymi użytkownikami), za pośrednictwem połączenia internetowego
lub sieciowego-LAN. Mówiąc o e-sporcie
mamy na myśli tylko te gry komputerowe
kiedy o wyniku rywalizacji będą decydowały umiejętności, a nie czas spędzony
przy komputerze/w grze. Przykładami gier
e-sportowych są np. Counter Strike, League of Legends, Starcraft, Dota.
W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych od roku szkolnego 2016/2017
zaoferujemy
absolwentom
gimnazjum naukę w klasie
o profilu e-sportowym. W toku edukacji będziemy rozwijać umiejętności decydujące
o tym aby spróbować zostać
profesjonalistą czyli osobą,
która utrzymuje się z zawodowego grania w gry komputerowe.
W grze Counter Strike
Global Offensive (bo takiej
gry będzie dotyczyć nowo
tworzony profil) rozwijane
są umiejętności takie jak:
1. Komunikacja. Jest to
bez wątpienia najważniejsza
umiejętność, bez której nie ma możliwości
aby zostać profesjonalistą. Umiejętność
przekazania wiedzy pozostałym graczom
drużyny o położeniu, zachowaniu, wyposażeniu przeciwników jest kluczowa.
Również jest niezbędna aby zaplanować
daną akcję lub w przypadku niepowodzenia szybko podjąć decyzję o zmianie założeń taktycznych.
2. Motywacja. Umożliwi gotowość do
podjęcia określonego działania zmierzającego do osiągnięcia określonych wyników.
Dla e-sportowca będzie to między innymi
potrzeba ukończenia ciężkiego treningu
e-sportowego lub określenie takich działań, dzięki którym ukierunkowany zostanie
wysiłek na konkretny cel. Bardzo ważne
też jest utrzymanie motywacji, gdzie nawet
przy wyniku 0:12 (mecz trwa do 16-stu wygranych rund) jest szansa, żeby uwierzyć
w siebie, w swoje umiejętności, zastanowić
się gdzie popełniam błąd lub co mógłbym
zrobić lepiej i… w kolejnej rundzie po prostu zagrać to lepiej.
3. Podejmowanie decyzji. Podejmowanie decyzji to nie jest TAK lub NIE. To jest
efekt, który będzie konsekwencją zebra-

nych informacji. Dla gracza może to być
informacja typu:
• czy będzie mnie stać na AWP (karabin
snajperski)
• czy będę miał dobry respawn (punkt startu)
• czy będę w danym miejscu na mapie
przed przeciwnikiem
• czy przeciwnik zagra ECO (brak pieniędzy na zakup broni/wyposażenia), czy
może będzie miał FULL’a (będzie posiadał
pieniądze)
• czy może przeciwnik rzuci jakiegoś
„magicznego” smoke’a (granat dymny)

uniemożliwiając rozegranie naszej zaplanowanej akcji.
To wiedza na te i inne pytania da nam dopiero odpowiedź jaką decyzję podejmiemy.
Pamiętajmy, że rywalizacja w grach komputerowych to gra błędów, kto popełnia ich
mniej ten wygrywa.
4. Umiejętność nauki na własnych
błędach. Kolejna cecha, niezwykle ważna w grze, ale też w prawdziwym życiu.
To umiejętność, która pozwoli na wyciągnięcie wniosków i pozyskanie informacji
zwrotnej o popełnionych błędach. To też
bardzo ważne, żeby mieć świadomość,
że je popełniamy. Jeśli gracz wie, że popełnił błąd i będzie wiedział co zrobić aby
w przyszłości go uniknąć to jest szansa, że
go nie popełni. Jeśli tak się stanie to będzie
to progres.
5. Umiejętność radzenia sobie ze stresem. Dzięki świadomości czym jest stres,
jakie emocje mu towarzyszą (gniew, strach,
smutek, radość) możemy próbować sobie
z nim poradzić. Spowodować, że stres może
mieć charakter mobilizujący, powodujący
zwiększenie chęci osiągnięcia założonych
celów. To dla gracza również kluczowa
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cecha aby w sytuacji obecności osób trzecich i kamer telewizyjnych umieć poradzić
sobie w danej sytuacji (jednocześnie zapewniając najwyższy poziom umiejętności
i skupienia w grze).
Wszystkie w/w cechy mają niezwykle
ważne znaczenie w życiu prywatnym i zawodowym. Z pewnością każdy pracodawca chciałby mieć pracownika, który dobrze
się komunikuje, jest lepiej zmotywowany
czy chociażby lepiej podejmuje decyzje.
W świetle najnowszych badań dotyczących graczy komputerowych wyniki są
jednoznaczne: czym lepszy gracz tym lepsze zdolności/umiejętności kognitywne (pamięć, uwaga, koncentracja, szybkość przetwarzania
informacji, czujność, opanowanie emocjonalne, umiejętność
wyjaśniania i porozumienia się
czy orientacja w przestrzeni).
U osób grających ulegają zwiększeniu zdolności adaptacyjne
i wielozadaniowość. Ma to pozytywny wpływ na funkcje psychologiczne, szybkość reakcji
i pamięć. Doświadczeni gracze
potrafią poświęcić uwagę ponad 6-ściu rzeczom naraz, bez
poczucia zagubienia. Przeciętny
człowiek potrafi pracować tylko
nad 4-ma rzeczami na raz.
W naszej szkole, w klasie o profilu
e-sportowym będziemy rozwijać te cechy,
będziemy kreować świadomość uczniów jakie zagrożenia są z tym związane (uzależnienie, hazard). We współpracy z profesjonalnym trenerem e-sportowym i psychologiem
damy uczniom możliwość doświadczenia
profesjonalnego treningu e-sportowego.
Zbudujemy świadomość mądrego zarządzania czasem wolnym, nauczymy ich
logicznego rozwiązywania problemów życiowych, jednocześnie rozwijając ich pasję.
Damy im możliwość uczestnictwa w turniejach gier, obozach treningowych, poznania
ciekawych ludzi, a jednocześnie zdobycia
umiejętności i kwalifikacji do pracy w zawodzie technik informatyk.
Dodatkowo w ramach profilu e-sport
uczniowie będą uczęszczać na zajęcia z zakresu projektowania i programowania gier
komputerowych. Zdobędą na nich umiejętności związane z projektowanie świata gry,
postaci biorących w niej udział, przygotowania fabuły gry, prowadzenia narracji
oraz utworzenia własnej gry.
Marcin Spychała

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.
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Maj to niewątpliwie literacki miesiąc!

Piechowicki Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Piechowicach w dniach
12-13 maja świętowali Dni Książki.
Na pierwszym planie książki, książki
i książki, a do tego spotkania autorskie oraz
kiermasz, gdzie każdy mógł znaleźć coś dla
siebie. W trakcie dwudniowego kiermaszu
„książki za grosik” ponad połowa książek znalazła swoich nowych właścicieli,
a z uzyskanych datków zostaną zakupione
nowe pozycje do biblioteki.
W ramach Dni Książki odbyły się dwa
spotkania autorskie . Pierwszy dzień poświęcony był młodym czytelnikom. Piechowicką bibliotekę odwiedziła pisarka Joanna
Maria Chmielewska. Autorka poczytnych
książek dla dzieci zaprosiła uczniów klas
V Szkoły Podstawowej nr 1 do magicznej
krainy literatury. Mamy nadzieję , że twórczyni udało się rozbudzić w słuchaczach

pasję do czytania
i wzrośnie w naszej bibliotece liczba wypożyczeń literatury dziecięco- młodzieżowej.
W kolejnym dniu tj.
13 maja miało miejsce
spotkanie autorskie pt.
Jestem z Wami. Było
to sympatyczne, wspomnieniowe spotkanie
przy kawie z poezją
Barbary Anny Pawłowicz. Spotkanie to
poprowadził p. Michał
Pawłowicz, mąż poetki. Przeniósł on wszystkich w niesamowity świat poezji, który na długo pozostanie
w pamięci słuchaczy.
Bez względu na to czy trafimy na spotkanie z autorem, czy też na dobrą książkę
warto pamiętać, że książka to przyjaciel,
który nigdy nie zawiedzie. Otworzy przed
każdym swe bramy do świat fantazji, przygody i poezji...
„Sterczące regały uginają się
Pod ciężarem tysiąca śpiących dusz.
Po cichu, z nadzieją Za każdym razem, gdy otwiera się książkę,
Budzi się dusza.”
Xi Chuan (Chiński poeta)
Zapraszamy miłośników słowa pisanego
do zacisza piechowickiej biblioteki.

14 kwietnia (sobota) odbyła się trzecia edycja turnieju piłki siatkowej
o Kryształowy Puchar Burmistrza Piechowic. W turnieju wzięło udział
5 drużyn: siatkarze z Piechowic rywalizowali z zawodnikami z: Barcinka,
Gryfowa, Lubania i Janowic Wielkich.
Walka o puchar rozgrywała się systemem każdy z każdym. Mimo zaciętej
walki, nasi siatkarze nie znaleźli się na
podium. Laur zwycięstwa przypadł drużynie z Lubania, II miejsce zajęli gracze
z Janowic Wielkich a III – siatkarze
z Gryfowa Śląskiego. Nagrody w postaci kryształowych pucharów zostały
wręczone przez burmistrza Piechowic,
Witolda Rudolfa.
Wielkie podziękowania dla sklepu
„Natalii” i restauracji „Barok” za pomoc przy organizacji turnieju.

Kamil Glaser

miStrzoStwa leKKoatletyczne
w Sp nr 1

POK

Lechia cały czas wysoko
Na trzecim miejscu w grupie I jeleniogórskiej klasy A
plasują się piłkarze Lechii
Piechowice. Niżej podajemy
dotychczasowe wyniki naszej
drużyny w rundzie wiosennej:
15. kolejka, 20 III: Orzeł Mysłakowice – Lechia Piechowice 1:1
16. kolejka, 3 IV: Lechia Piechowice – KS Łomnica 6:1
17. kolejka, 10 IV: Czarni
Przedwojów – Lechia Piechowice 2:1
18. kolejka – pauza
19. kolejka, 24 IV: Pogoń Świerzawa – Lechia Piechowice 0:1
20. kolejka, 1 V: Orzeł Lubawka – Lechia
Piechowice 2:2
21. kolejka, 8 V: Orzeł Wojcieszów – Lechia Piechowice 0:3
22. kolejka, 15 V: Lechia Piechowice –
Piast Bolków 3:3

walczyli o pucHar burmiStrza

Fragment meczu KS Lechia - Piast Bolków (3:3).

Lechia otrzymała jeszcze 6 punktów walkowerem za mecze z wycofanymi drużynami: Chojnikiem Jelenia Góra i Olimpią II
kowary. Do rozegrania piechowiczanom pozostały jeszcze dwa spotkania: z Woskarem
Szklarska Poręba u siebie (5 czerwca) oraz
z Pogonią Wleń na wyjeździe (12 czerwca).
Trzecie miejsce może dać awans do ligi
okręgowej.
R.Z.

Mistrzostwa
Lekkoatletyczne
odbyły się 12
maja. Uczniowie z klas I-III
rywalizowali między
sobą w skokach w dal, rzucie piłeczką
palantową oraz biegach. Walka o tytuł
najlepszego w swojej kategorii wiekowej rozgrywała się w atmosferze dobrej
zabawy, co nie znaczy że uczestnicy
potraktowali temat z małą powagą –
każdy starał się wypaść jak najlepiej.
Pani Maria Dobrowolska, zajmująca
się organizacją zawodów, mówi że
całe wydarzenie ma głównie na celu
przygotowanie uczniów do zawodów
międzyszkolnych przez przygotowanie
mentalne oraz wyłonienie najlepszych.
Zwycięzcy zostali nagrodzeni medalami
ufundowanymi przez Gminę.
Serdeczne podziękowania należy
złożyć pani Annie Maj, kierownikowi
sklepu Carrefour Market w Piechowicach, która ufundowała upominki dla
wszystkich uczestników, wręczone
przez panią Ewelinę Szczypior.
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Grupa sportowa AK SKI TEAM Piechowice
Mija szósty rok wspólnej pracy grupy
entuzjastów narciarstwa alpejskiego prowadzonej przez trenera Adama Kałwę,
w przeszłości trenera kadry olimpijskiej
Polski, wychowawcy olimpijczyka z Turynu 2006 – Michała Kałwy. Od sezonu
2015/2016 występujemy pod firmą Grupa
Sportowa AK SKI TEAM Piechowice.
W ramach przygotowań do sezonu
2015/16 zorganizowaliśmy dla grupy zaawansowanych:
– dwa zgrupowania treningowe w Hali
Narciarskiej SNORAS SKI ARENA
w Druskiennikach na Litwie (w sierpniu
i wrześniu 2015);
– dwa zgrupowania treningowe na lodowcu Stubai w Austrii (w listopadzie
i grudniu 2015);
Niesprzyjająca zima zmusiła nas do treningów dojazdowych wyłącznie w Czechach (głównie w Pasekach i w Spindlerowym Młynie).
Łącznie odbyły się 104 treningi na śniegu,
dojazdy na treningi to 15,5 tysiąca kilometrów. W czasie treningów zawodnicy pokonali kilkanaście tysięcy bramek slalomowych
i gigantowych. Wszystkie zadania treningowe zrealizowaliśmy dzięki wydatnej pomocy sponsora. Wykonana praca zaowocowała
szeregiem bardzo dobrych wyników.
Osiągnięcia grupy w sezonie 2015/16:
– Adam Kałwa junior (lider grupy) –
jest uczniem klasy III Szkoły Podstawowej
w Piechowicach. Jeździ na nartach od 3 roku

życia. W pierwszych zawodach wystartował
w wieku 4,5 lat. W roku 2014 został Mistrzem Polski Dzieci Młodszych. W sezonie
2015/16 osiągnął życiowe wyniki m.in.:
1. Zwyciężył w prestiżowych zawodach
z cyklu Leki Cup (31.01.2016, Vysokie nad
Izerą) pokonując czołówkę czeskich alpejczyków.
2. Zdobył brązowy medal Mistrzostw
Polski Dzieci (28.02.2016, Kluszkowce
k. Czorsztyna);
3. Zdobył brązowe medale zawodów Leki
Cup w czeskich Albrechticach i Rokitnicach (styczeń 2016);
4. Zajął 4. miejsce w finale cyklu Head Cup
w Spindlerowym Młynie (12.03.2016).
– Dominika Orzechowska:
Zajęła 2. i .5 miejsce
w Dolnośląskiej Lidze
Sudeckiej na Dzikowcu
koło Wałbrzycha. Jest
przedstawicielką młodszego rocznika w grupie
dzieci starszych. W przyszłym sezonie będzie
walczyła o zwycięstwo
w całym cyklu Ligi Sudeckiej oraz o czołowe
miejsce w Polsce.
W grupie trenuje jeszcze kilkoro młodych,
utalentowanych zawodników i zawodniczek

o których usłyszymy w kolejnych latach.
Mam nadzieję, że do grupy dołączą kolejni młodzi pasjonaci narciarstwa alpejskiego z Piechowic. Jesteśmy grupą otwartą, naszą dewizą jest systematyczna, mądra
praca treningowa obliczona na długofalowe
efekty sportowe i zdrowotne.

Komunikat Zawodów
(bieg przełajowy ze strzelaniem broni
pneumatycznej dla szkół gimnazjalnych i
podstawowych)
1. Termin: 7.06.2016 r. (Wtorek)
2. Miejsce: Stadion miejski w Piechowicach, ul. Jeleniogórska
3. Organizator: UKS Krokus Piechowice, Urząd Miasta Piechowice, SMS
Szklarska Poręba
4. Uczestnictwo:
a) Szkoły Podstawowe – roczniki: 2005
i młodsi, 2004, 2003
b) Szkoły Gimnazjalne – roczniki: 2002,
2001, 2000
c) Jedynym warunkiem utworzenia kategorii jest udział co najmniej 3 zawodników
5. Program zawodów:
a) Szkoły Podstawowe – dystans 1,5
km dla dziewcząt i chłopców z dwoma
strzelaniami w pozycji leżącej.
b) Szkoły Gimnazjalne – dystans 2,5 km
dla dziewcząt i chłopców z dwoma strzelaniami w pozycji leżącej.
6. Program minutowy:
10.00 – przyjazd ekip,
10.15 – odprawa trenerów,
10.30 – przystrzeliwanie broni,
11.00 – start.
7. Regulamin:
Dwa strzelania z broni pneumatycznej
na odległość 10 metrów do krążków o

średnicy 4cm, łącznie 10 strzałów, za każdy niecelny strzał 30 sekund karnych;
Broń na stanowiskach wskazanych
przez organizatora zabezpieczają nauczyciele-organizatorzy.
W klasyfikacji indywidualnej brany jest
pod uwagę czas biegu plus ewentualne
kary za niecelne strzały. Strzelanie dla
gimnazjum z wolnej ręki, szkoły podstawowe z podpórki.
8. Nagrody:
Medale – miejsca I – III
Dyplomy – miejsca I – VI
9. Zgłoszenia imienne należy przesłać w terminie do 03.06.2016 godz.
13.00 - na adres organizatorów:
e-mail: e.jedziniak@wp.pl
10. Różne:
Przyjazd ekip na koszt własny;
Obowiązują aktualne badania lekarskie
oraz imienne listy zgłoszeń podpisane.
Kwestie sporne rozstrzyga organizator;
Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z Regulaminem PZBiath;
Szczególną uwagę opiekunów zaleca się
zwrócić na bezpieczeństwo w obchodzeniu
z bronią;
Ponadto organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na
terenie obiektu;
UWAGA: Zawody zostaną przeprowadzone bez względu na warunki atmosferyczne dnia 07.06.2016
ze sportowym pozdrowieniem
Ewelina Jedziniak
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135 kolarzy z 19 grup wystartowało w VI etapie wyścigu Bałtyk Karkonosze Tour, który rozpoczynał się
w Piechowicach a kończył w Karpaczu.
Etap ten rozegrano w niedzielę 22 maja. Zawodnicy
wykonali 3 pętle ulicami Piechowic, następnie udali się
w stronę Sobieszowa, następnie Jagniątkowa i Michałowic
i ponownie pojawili się w centrum miasta. Stamtąd pojechali do miasta pod Śnieżką. W zgodnej opinii fachowców, etap ten jest decydujący o końcowej klasyfikacji.
Sygnał do startu etapu w Piechowicach dał Burmistrz
Miasta Witold Rudolf. Od pierwszych metrów widać
było, że będzie to niezwykle ciekawa rywalizacja. Lotną
premię na 6 kilometrze wygrał Niemiec Lukas Steidten z grupy Team
UR – Krostitzer Giant. Otrzymał on zarazem puchar burmistrza. Etap
VI wygrał Maciej Paterski z grupy CCC Sprandi Polkowice a w całym
wyścigu zwyciężył jego klubowy kolega - Mateusz Taciak. Pełna klasyfikacja znajduje się na stronie www.balkartour.pl bądź
www.rowery.org.
Tegoroczna edycja rozpoczęła się smutną wiadomością.
W pierwszym dniu wyścigu
zmarł 73-letni Janusz Marceluch, wieloletni dyrektor Bałtyk-Karkonosze Tour.

Polska Biega

w Piechowicach

21 maja (sobota) na terenie Gimnazjum
im. Jana Pawła II odbyła się impreza
sportowa, która wpisała się już w naszą
piechowicką tradycję. Pod hasłem „Polska
biega” 189 mieszkańców naszego miasta
i okolic rywalizowało by stać się mistrzami swoich kategorii. Impreza rozpoczęła
się od startu przedszkolaków, których
łącznie wystartowało 55, następnie ścigało
się 90 uczniów szkół podstawowych
(z Piechowic i Siedlęcina), później
popisywali się swoją szybkością uczniowie gimnazjum (48 osób). Po występach
placówek edukacyjnych, zostały tylko
wyścigi w kategorii open (8 osób) na 3 km
i w kategorii rodzinnej na 500 m, cieszącej się sporym zainteresowaniem, bo aż
28 członków rodzin bawiło się wspólnie. Każdy uczestnik został nagrodzony
pamiątkowym dyplomem, zaś każdy kto
znalazł się na podium dostał medal
i nagrodę rzeczową sponsorowaną przez
Gminę. Nie tylko na biegaczy czekała
moc atrakcji, każdy kto przyszedł, mógł
podejść do stoiska Piechowickiego Ośrodka Kultury na malowanie buźki, zjeść
ciasto i napić się wody.
Impreza miała promować zdrowy,
aktywny tryb życia i najprostszą formę
sportu, dostępną dla każdego, jaką jest
bieganie.

K. Glaser
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