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Ćwierć wieku samorządu
28 maja Gmina Miejska Piechowice uro-

czyście obchodziła rocznicę 25 lat samorzą-
du terytorialnego w Polsce. Obchody roz-
poczęły się od mszy świętej „Pamięci tych, 
którzy odeszli” w Kościele pw . Św Antonie-
go w Piechowicach. Po mszy świętej odbyła 
się Uroczysta Sesja Rady Miasta. Otwarcie 
sesji poprzedziło wspólne odśpiewanie, a 
cappella, hymnu państwowego. Sesję otwo-
rzył i przywitał gości Przewodniczący Rady 
Miasta Piechowice Pan Paweł Zackiewicz. 
Burmistrz Miasta Piechowice Pan Witold 
Rudolf w krótkim wystąpieniu przedstawił 
historię ostatnich 25 lat samorządu a następ-
nie Zastępca Burmistrza Miasta Piechowice 
Pani Dorota Piróg przejęła rolę prowadzenia 
pozostałej części sesji, w tym przede wszyst-
kim uhonorowanie kryształową pamiątką 80 
osób, które poprzez swoją długoletnią pracę 
i zaangażowanie oraz działalność wspie-
rały rozwój samorządności na przestrzeni 
ostatnich 25 lat. Radni przyjęli uchwałę do-
tyczącą upamiętnienia 25 lecia samorządu 
terytorialnego w Polsce. W ramach podjętej 
uchwały zasadzono jubileuszowe drzewko 
w „Szklanym Ogrodzie”. Licznie przybyli 
goście mogli także oglądnąć historię ostat-
nich 25 lat samorządu na przygotowanej 
wystawie oraz pokazie multimedialnym.

Był czas na wspomnienia najpiękniejszych 
chwil. W sali OSP zgromadzili się m.in. wszy-
scy włodarze Piechowic w okresu 25-lecia: 
zarówno burmistrzowie jak i przewodniczą-
cy rady. Zabrakło jedynie Pani Danuty Du-
baniowskiej, która kierowała miastem przez 
niecały rok (1994/95). Burmistrz Stanisław 
Ejnik wspominając okres swoich rządów 
podkreślił, że udało mu się wiele osiągnąć 
m.in. dzięki dobrej współpracy z przewodni-
czącym rady Janem Gaszem a także ówcze-
sną sekretarz miasta Krystyną Chmielewską.

Na zakończenie obchodów odbyło się ple-

nerowe przedstawienie przygotowane przez 
Panią Basię Zając ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w Piechowicach. W przedstawieniu wzięły 
udział dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz 
po raz pierwszy w historii samorządu w Pie-
chowicach pracownicy Urzędu Miasta. Zaan-
gażowanie wszystkich w kilkudniowe próby, 
własne interpretacje tekstów oraz ukryte talen-
ty Wykonawców spowodowały, że przedsta-
wienie okazało się hitem tych obchodów.

Była to dwuczęściowa opowieść. Pierwsza 
to przypadek zwykłego młodego człowieka, 
który w jednej chwili zostaje burmistrzem. 
Sen miesza się z rzeczywistością: jest za-
chwyt z pełnionej funkcji, plany, marzenia, 
ale i przytłaczające problemy dnia codzien-
nego. Dochodzi do wielu zabawnych sytu-
acji. Druga część to refleksyjna opowieść o 
dziecku, które ma wszystko, oprócz – jak się 
okazuje – najważniejszego – czyli miłości 
ze strony rodziców. Podczas gdy oni pochło-
nięci są karierą, dziecko gubi się w swoim 
świecie. Anonimowy bohater tej opowieści 
siedzi na scenie z tabliczką „trędowaty, bo 
niekochany”. Kiedy dorośli zastają go w tej 
sytuacji, reagują bardzo różnie. Niektórzy 
wręcz nie poznają w nim własnego dziecka. 
Próbują do niego mówić, ale nie ma odze-
wu. Za późno. Prowadzą więc rozmowę z 
lektorem, która przypomina rozmowę z wła-
snym sumieniem. Jest zakłopotanie, próba 
odrzucenia problemu, ale też i zrozumienie 
swoich błędów. Tak samo jak w życiu.

Aktorzy na koniec zostali nagrodze-
ni gromkimi brawami. Przedstawienie na 
długo pozostanie w pamięci mieszkańców 
miasta. Pracownicy Urzędu Miasta starali 
się dorównać profesjonalnej grze aktorskiej 
dzieci z koła teatralnego Pani Basi, co im się 
w pełni udało. Wszyscy z niecierpliwością 
czekają na kolejną okazję do zaprezentowa-
nia swoich aktorskich umiejętności.

J. Bumażnik, R.Z.

Zdjęcia: R. ZAPORA
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Na X sesji, która 
odbyła się 16 czerw-
ca 2015 roku  Rada 
Miasta Piechowice 
jednogłośnie udzieli-
ła absolutorium Panu 
Witoldowi Rudol-
fowi Burmistrzowi 
Miasta Piechowice. 
Decyzja poprzedzo-
na była wnikliwą 
analizą między in-
nymi: sprawozdania 
finansowego za rok 
2014, sprawozdania z 
wykonania budżetu, 
informacji o stanie mienia komunalnego. 
Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek 
o udzielenie absolutorium z tytułu wyko-
nania budżetu za rok 2014, który został 
pozytywnie zaopiniowany przez Regio-
nalną Izbę Obrachunkową. Gratulujemy 
Burmistrzowi Miasta i życzymy owocnej 
pracy!!!

Zaraz po rozpoczęciu sesji, przed częścią 

roboczą, Burmistrz Witold Rudolf podzię-
kował młodzieży i nauczycielom ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 za przygotowanie wspa-
niałego występu na obchody 25-lecia samo-
rządności (piszemy o tym na str. 2.). Młodzież 
i nauczyciele otrzymali pamiątkowe dyplomy, 
bony upominkowe do EMPIKu, a także zo-
stali zaproszeni na pizzę. – To przedstawienie 
przejdzie do historii – podkreślił burmistrz.

R. Lewińska

W maju dotarł do 
gminy sprzęt kompu-
terowy zakupiony z 
funduszy europejskich 
w ramach realizacji 
projektu pn. „Przeciw-
działanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie 
Miejskiej Piechowi-
ce”. Sprzęt trafił do 30 
rodzin z terenu gminy, 
które zostały wybra-
ne komisyjnie według 
kryteriów określonych w dokumentach pro-
gramowych konkursu. Sprzęt komputerowy 
posłuży jego użytkownikom w podniesieniu 
wiedzy i kwalifikacji co jest nadrzędnym 
celem projektu. W sprzęt komputerowy 
wzbogaciła się też Szkoła Podstawowa nr 1, 
Gimnazjum, Piechowicki Ośrodek Kultury 
oraz MOPS. Pierwszym szczęśliwym odbiorcą sprzętu komputerowego został Maksymi-
lian Piwowarski, który jak wiemy dzielnie walczy z chorobą nowotworową. 

J. Bumażnik

Komputery dotarły

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego oraz budżetu państwa. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8 Spo-
łeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie 
wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.

Absolutorium jednogłośnie

Zarząd Nieruchomości Wspólny Dom 
realizuje kolejne remonty budynków ko-
munalnych. Niedawno zakończyły się 
prace przy odnowie elewacji budynku 
przy ul. Żymierskiego. Podobna inwe-
stycja realizowana jest na obiekcie przy 
ul. Mickiewicza.

OdnOwiOne elewacje

budynków kOmunalnych

Więcej policji
W dniu 10 czerwca 2015 r. Burmistrz 
Miasta Piechowice Witold Rudolf 
podpisał Porozumienie z Komendą 
Miejską Policji w Jeleniej Górze 
o dodatkowe służby, pełnione na terenie 
miasta Piechowice.
Służby pełnione będą ze szczególnym 
uwzględnieniem:
- egzekwowania przepisów ładu 
i porządku publicznego,
- egzekwowania przepisów ruchu 
drogowego,
- egzekwowania zakazu spożywania 
alkoholu w miejscach publicznych,
- zapobiegania popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń.
Służby będą pełnić dwuosobowe patrole. 

Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

„Dotacje na Innowacje”, „Inwestujemy w Waszą przyszłość”

działając na podstawie art. 30 ust.2 
pkt.3 ustawy z 8 marca 1990 roku o 
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz 
art.35 ust.1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. 
poz.518 z późn. zm.) informuje, że w 
siedzibie Urzędu Miasta Piechowice 
zostały wywieszone wykazy:

1.Nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży pod numerami 
RG.6840.1.3.2015 i RG.6840.1.4.2015.

2.Nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy pod numerem 
RG.6845.7.2015 i RG.6845.8.2015.

burmistrz

Miasta piechoWice
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Dnia 15.06.2015r. około godziny 5.00 
doszło do pożaru naczepy od TIR-a na DK3 
w Piechowicach przy zakładzie Polcolorit.

Na miejsce zadysponowano jednostkę OSP 
Piechowice oraz jeden zastęp z JRG 1 w Jele-
niej Górze. Przed przyjazdem strażaków kie-
rowca zdążył odpiąć naczepę od ciężarówki. 
Po przyjeździe na miejsce zdarzenia i wstęp-
nym rozpoznaniu okazało się, że pożarem 
objęta jest tylna część naczepy przewożącej 

miedziane elementy. Działania strażaków po-
legały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia 
oraz podaniu środka gaśniczego na płonącą 
naczepę. Prawdopodobną przyczyną pożaru 
było zablokowanie się hamulców w ostatniej 
osi naczepy. Kierowcy TIR-a nic się nie sta-
ło. Dzięki szybkiej akcji strażaków, udało się 
zapobiec całkowitemu spaleniu naczepy.

Dariusz Uzorko
Naczelnik OSP Piechowice

Pożar naczepy przy Jeleniogórskiej

Tak zapewnił nas Pan Leszek Loch, dy-
rektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei 
we Wrocławiu. Otwarcie planowane jest w 
pierwszych dniach lipca.

Wcześniej otrzymywaliśmy sprzeczne 
informacje na temat daty otwarcia mostu. 
Pojawiły się i takie, że remont opóźni się. 
Na szczęście, okazało się, że wykonawca 
wyrobi się w terminie. – Nie przewidujemy 
żadnych opóźnień – odpisał Leszek Loch 
w odpowiedzi na nasze pytania, które wy-
słaliśmy w połowie czerwca. – Na dzień 
3 lipca planowane jest uroczyste otwarcie.

Jest to realne zważywszy, że w ubiegłym 
tygodniu wykonawca położył asfalt. Ko-
niec remontu oznacza powrót do poprzed-
niej organizacji ruchu i koniec uciążliwych 
dla mieszkańców objazdów. Inwestorem 
był zarządca drogi – Dolnośląska Służ-
ba Dróg i Kolei we Wrocławiu. Remont 
trwał blisko rok. Przetarg na to zadanie 

został rozstrzy-
gnięty w kwietniu 
2014 roku. Przy-
stąpiło do niego 
11 firm, a zwycię-
żyło wrocławskie 
Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe 
„RADAPOL” Ma-
rian Radaszewski, 
które zapropono-
wało najkorzyst-
niejszą cenę (około 
690 tysięcy złotych 
brutto).

Po wykonaniu 
remontu ma przede 
wszystkim zwiększyć się nośność mostu. 
Dotąd wynosiła ona 15 ton, po wykonaniu 
remontu dopuszczalny jest przejazd pojaz-
du o masie całkowitej do 42 ton.

Więcej informacji na temat otwarcia bę-
dzie można znaleźć pod koniec czerwca na 
stronie www.piechowice.pl.

R.Z.

Most będzie oddany w terminie

Zgodnie z obietnicą złożoną miesiąc 
temu, podajemy wyniki drugiej tury wybo-
rów prezydenckich w Piechowicach.

Frekwencja w drugiej turze w naszym 
mieście wyniosła 50,66 procent. Upraw-
nionych do głosowania było 5245 osób, 
wydano 2657 kart do głosowania. Oddano 
2617 głosów ważnych i 40 nieważnych.

Gdyby decydowali Piechowiczanie, pre-
zydentem RP byłby nadal Bronisław Ko-
morowski. W naszym mieście otrzymał on 
1564 głosy (poparcie 59,76 procent), na 
Andrzeja Dudę głosy oddało 40,24 procent 

wyborców (1053 głosy). Podobna tenden-
cja utrzymywała się w całym regionie: w 
każdej z gmin powiatu jeleniogórskiego 
wygrał B. Komorowski. Największą prze-
wagę nad A. Dudą miał w Karpaczu. Na 
ustępującego prezydenta zagłosowało tam 
70 procent wyborców.

Wybory ogólnopolskie wygrał Andrzej 
Duda, uzyskując 8 630 627 głosów (51,55 
procent). Bronisław Komorowski otrzymał 
8 112 311 głosów (48,45 procent). Fre-
kwencja w kraju wyniosła 55,34 procent.

R.Z.

W Piechowicach wygrał Bronisław Komorowski

płyWaj

bezpiecznie
Wakacje sprzyjają spędzaniu wolnego 

czasu nad wodą. Jeleniogórska policja 
przypomina zasady bezpiecznej kąpieli:

1. Pływaj tylko w miejscach strze-
żonych czyli tam, gdzie jest ratownik 
WOPR.

2. Przestrzegaj regulaminu kąpieliska, 
na którym przebywasz. Stosuj się 
do uwag i zaleceń ratownika.

3. Nie pływaj w czasie burzy, mgły 
oraz gdy wieje porywisty wiatr.

4. Nie pływaj w miejscach, gdzie jest 
dużo wodorostów lub wiesz, że wystę-
pują zawirowania wody lub zimne prą-
dy. Pływaj w miejscach dobrze znanych.

5. Nie skacz do wody w miejscach 
nieznanych. Może się to skończyć 
śmiercią lub kalectwem. Absolutnie 
zabronione są w takich miejscach skoki 
„na główkę”.

6. Nie baw się w przytapianie innych 
osób korzystających z wody oraz spy-
chanie do wody z pomostów i materacy.

7. Pamiętaj, że materac dmuchany nie 
służy do wypływania na głęboką wodę, 
podobnie jak i nadmuchiwane koło.

8. Nigdy nie pływaj po spożyciu 
alkoholu.

Więcej informacji na temat bezpieczne-
go wypoczynku można znaleźć na stronie 
policji www.jelenia-gora.policja.gov.pl
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Pełna treść uchwał i załączników
jest dostępna na stronie internetowej

Urzędu Miasta Piechowice (BIP).

Zgodnie z wcześniejszą informacją 
podaną w naszym Informatorze, od 1 lip-
ca 2015 roku rozpocznie się planowana 
i realizowana przy udziale pozyskanych 
z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
środków finansowych, odbudowa ulicy 
1-go Maja i I etap remontu ul. Zawadz-
kiego (łącznie 686 mb). Wykonawcą robót 
wybranym w wyniku przeprowadzone-
go postępowania przetargowego będzie 
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„KAMA” Ryszard Rzońca, ul. Daszyńskie-
go 16F, 58-533 Mysłakowice. Planowany 
termin zakończenia robót przewidziany 
jest na 5 listopada br.

Z uwagi na brak kanalizacji sanitarnej na 
przyjętym do odbudowy odcinku drogi tj. 
ul. Zawadzkiego, wystąpiłem do KSWiK 
z wnioskiem o jej wybudowanie jeszcze 
przed rozpoczęciem robót drogowych. 
Wniosek ten spotkał się ze zrozumieniem 
ze strony Zarządu KSWiK i trwa już bu-
dowa omawianego odcinka kanalizacji 
sanitarnej. W związku z tym, został wpro-
wadzony objazd dla pojazdów samochodo-
wych i pojazdów komunikacji zbiorowej 
ulicą Leśną i Brzozową. Objazd ten będzie 
funkcjonował również w czasie trwania ro-

bót związanych z odbu-
dową w/w ulic do czasu 
technicznych możliwości 
jego utrzymania. Jeśli za-
kres prowadzonych prac 
uniemożliwi przejazd 
pojazdom komunikacji 
zbiorowej, trasa prze-
jazdu autobusu zostanie 
skrócona i wyznaczony 
zostanie przystanek auto-
busowy tzw. końcowy na 
rondzie przy nieczynnym 
wiadukcie drogowym 
(skrzyżowanie ul. 1-go 
Maja i ul. Kolejowej).

Z informacji, jakie otrzymaliśmy od 
Wykonawcy robót wynika, że prace będą 
prowadzone tak, by zminimalizować utrud-
nienia dla mieszkańców tego Osiedla i by 
zapewnić dojazd do każdej posesji chociaż 
w godzinach popołudniowych. Szczegóło-
we uzgodnienia będą dokonywane z miesz-
kańcami Osiedla Górzyniec na bieżąco 
przez Wykonawcę robót.

Informuję też, że trwa procedura pozy-
skania środków finansowych na odbudo-
wę kolejnego odcinka ulicy Zawadzkiego, 

którą zamierzamy zrealizować jeszcze w 
2015 roku.

Kończą się prace związane z budową ka-
nalizacji sanitarnej i wodociągowej na od-
cinku ulicy Szymborskiej, których inwesto-
rem jest KSWiK. Po zakończeniu tego etapu 
prac, Urząd Miasta w Piechowicach zleci 
Zakładowi Usług Komunalnych Spółka 
z o.o. wykonanie poprawy przejezdności tego 
odcinka ulicy w analogicznej technologii, w 
jakiej został wykonany odcinek ul. Szymbor-
skiej od ul. Sienkiewicza do ul. Prusa.

Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

Kolejne inwestycje drogowe

Na ul. Zawadzkiego trwa budowa kanalizacji.

Na X sesji, która odbyła się w dniu 16 
czerwca 2015 roku, Rada Miasta Piechowice 
podjęła następujące uchwały.

1. Uchwała Nr 53/X/2015 Rady Miasta Pie-
chowice w sprawie zatwierdzenia sprawozda-
nia finansowego Gminy Miejskiej Piechowice 
za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem Burmi-
strza Miasta Piechowice z wykonania budżetu 
za 2014 rok

2. Uchwała Nr 54/X/2015 Rady Miasta Pie-
chowice w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Miasta Piechowice absolutorium z tytułu wy-
konania budżetu Gminy Miejskiej Piechowice 
za 2014 rok

3. Uchwała Nr 55/X/2015 Rady Miasta 
Piechowice w sprawie przyjęcia regulaminu 
wynagrodzenia nauczycieli szkół i jednostek 
oświatowych prowadzonych przez Gminę 
Miejską Piechowice

4. Uchwała Nr 56/X/2015 Rady Miasta Pie-
chowice w sprawie zasad udzielania i roz-
miaru zniżek tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wy-
chowawczych i opiekuńczych nauczycielom, 
którym powierzono stanowiska kierownicze 
w publicznych przedszkolach, szkołach i pla-
cówkach prowadzonych przez Gminę Miejską 
Piechowice

5. Uchwała Nr 57/X/2015 Rady Miasta Pie-
chowice w sprawie wyrażenia woli przystąpie-
nia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy 
Miejskiej Piechowice na lata 2016 – 2026

6. Uchwała Nr 58/X/2015 Rady Miasta 

Piechowice w sprawie zmiany uchwały nr 
26/V/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 26 
lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia Gminy 
Miejskiej Piechowice do Stowarzyszenia „Lo-
kalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór” 
działającego jako Lokalna Grupa Działania.

7. Uchwała Nr 59/X/2015 Rady Miasta 
Piechowice w sprawie wprowadzenia zmian 
w Statucie Związku Gmin Karkonoskich

8. Uchwała Nr 60/X/2015 Rady Miasta 
Piechowice w sprawie nadania nazwy ulicy 
w mieście Piechowice.

9. Uchwała Nr 61/X/2015 Rady Miasta Pie-
chowice w sprawie zarządzenia wyborów do 
Rady Osiedla Górzyniec

10. Uchwała Nr 62/X/2015 Rady Miasta 
Piechowice w sprawie zarządzenia wyborów 
do Rady Osiedla Piastów

11. Uchwała Nr 63/X/2015 Rady Miasta Pie-
chowice w sprawie zarządzenia wyborów do 
Rady Osiedla Michałowice

12. Uchwała Nr 64/X/2015 Rady Miasta Pie-
chowice w sprawie zatwierdzenia planu pracy 
Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2015 roku

13. Uchwała Nr 65/X/2015 Rady Miasta Pie-
chowice w sprawie powołania zespołu opiniują-
cego zgłoszonych kandydatów na ławników do 
sądów powszechnych na kadencję 2016-2019.

Rada uchwaliła

W dniu 31.05.2015r. odbyły 
się bezpośrednie wybory do 
Dolnośląskiej Izby Rolniczej. 
Mandat do Rady Powiatowej Izby 
Rolniczej w Jeleniej Górze uzyskał 
Pan Jerzy Semeriak.

ktO dO 
izby rOlniczej?

Przypominamy, że kończy się 
kadencja obecnych władz rad 
osiedli. W związku z tym ogłoszono 
terminy zebrań, podczas których 
zostaną wybrane nowe rady. 
Zainteresowanych prosimy
o przybycie.
• Górzyniec – 13 lipca 2015r., godz. 
18.00 – plac zabaw przy ulicy 
Dębowej
• Piastów – 14 lipca 2015r. o godz. 
18.00 – boisko przy ulicy Piastów
• Michałowice – 15 lipca 2015r. 
o godz. 18.00 – Schronisko 
Młodzieżowe „Złoty Widok” przy 
ulicy Kolonijnej 14

W lipcu Wybory

dO rad Osiedli
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Ministerstwo Administracji i Cyfryza-
cji negatywnie zarekomendowało wniosek 
Rady Miasta Piechowice o przekształcenie 
gminy miejskiej w miejsko-wiejską. To 
oznacza, że utworzenie wsi stoi pod zna-
kiem zapytania.

W czwartek 18 czerwca ukazał się pro-
jekt rozporządzenia Rady Ministrów w 
sprawie ustalenia granic niektórych miast, 
nadania niektórym miejscowościom sta-
tusu miasta, utworzenia gminy, ustalenia 
granic oraz zmiany nazwy i siedzib władz 
niektórych gmin. W nim minister odniósł 
się do  wniosków wszystkich samorządów, 
które wpłynęły w ostatnim czasie. Wnio-
sek Rady Miasta Piechowice został wska-
zany do negatywnego rozpatrzenia. Niżej 
przedstawiamy uzasadnienie.

„Obecnie gmina Piechowice liczy 6295 
mieszkańców i obejmuje powierzchnię 
4319,09 ha. Wnioskodawca proponu-
je wyłączenie z granic miasta obszarów 
miejscowości: Michałowice, Górzyniec, 
Piastów i Pakoszów, o łącznej powierzchni 
3269,03 ha. Na terenie ww. miejscowości 
zamieszkuje 1786 mieszkańców. W uzasad-
nieniu wniosku wskazano, że proponowane 
do wyłączenia z granic miasta miejscowo-
ści stanowią odrębne jednorodne układy 
osadnicze i przestrzenne. Stopień urbani-
zacji tych terenów odbiega od pozostałej 
części miasta. Mieszkańcy wskazanych 
miejscowości trudnią się m.in. agrotury-
styką i turystyką oraz świadczeniem usług 
związanych z obsługą tych branż. Zdaniem 
wnioskodawcy, przeprowadzenie propono-
wanej zmiany daje szansę rozwoju agro-
turystyki, aktywizacji i rozwoju małych i 

średnich przedsiębiorstw. Jednakże wątpli-
wości budzą konsultacje, które są niemia-
rodajne. Należy bowiem zauważyć, że nie 
odzwierciedlają stanowiska mieszkańców 
najbardziej zainteresowanych proponowa-
ną zmianą tj. mieszkańców miejscowości 
Michałowice, Górzyniec, Piastów i Pako-
szów. Konsultacje zostały przeprowadzone 
z mieszkańcami miasta Piechowice, bez 
podziału na jednostki pomocnicze. Należy 
dodać, że zgodnie z dokumentacją, konsul-
tacje zostały przeprowadzone w czterech 
punktach konsultacyjnych w różnych ter-
minach. Wyniki z punktu konsultacyjnego 
usytuowanego na terenie osiedla Górzy-
niec wskazują, że 81 procent głosujących 
było przeciwnych proponowanej zmianie 
granic miasta. Ponadto, do MAC, wpłynę-
ła petycja mieszkańców gminy Piechowice 
o nie dokonywanie proponowanej zmiany 
granic (do petycji załączono listę zawiera-
jącą 480 podpisów, w tym: mieszkańców 
osiedla Michałowice – 113 podpisów, osie-
dla Górzyniec – 273 podpisów, osiedla Pia-
stów i Pakoszów – 94 podpisy). W związku 
z powyższym wniosek rekomenduje się do 
negatywnego rozpatrzenia.”

Wcześniej wniosek uzyskał pozytyw-
ną opinię Rady Miasta a także Wojewody 
Dolnośląskiego.

Do negatywnego rozpatrzenia, oprócz Pie-
chowic, zarekomendowano m.in. wnioski 
miasta Narol, które chciało włączenia w swój 
obszar przysiółka Łozy (należącego do wsi 
Płazów), a także wniosek Miasta Rzeszowa 
(186 tysięcy mieszkańców), które chciało 
włączenia w obręb miasta 20-tysięcznej gmi-
ny Trzebownisko. W pierwszym przypadku 

minister podkreślił, że będzie to poszerzenie 
obszaru miasta aż o 25 procent, w drugim 
wziął pod uwagę negatywne opinie rady 
gminy Trzebownisko, powiatu rzeszowskie-
go a także – Wojewody Podkarpackiego.

Wszystkie wnioski, te zaproponowane do 
przyjęcia jak i do odrzucenia, poprzedzone 
były konsultacjami społecznymi. Frekwen-
cja była w nich różna, w niektórych prze-
kraczała 50 procent, w wielu przypadkach 
było to 2-3 procent, był i przypadek, że 
wynosiła... 0,01 procenta. Przypomnijmy, 
że w przeprowadzonych konsultacjach 
społecznych w Piechowicach frekwencja 
wynosiła 6,7 procent. Za przekształceniem 
gminy opowiedziało się 51,37 procent gło-
sujących, przeciw – 48,62 procent.

Co dalej? Minister Administracji i Cy-
fryzacji skierował projekt rozporządzenia 
do Szymona Wróbla, sekretarza Komisji 
Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorial-
nego do dalszego rozpatrzenia. Poprosił też 
o opinię inne ministerstwa. Po uzyskaniu 
opinii komisji rządu i samorządu oraz mi-
nisterstw zapadnie ostateczna decyzja.

Władze Piechowic jeszcze nie zdecydo-
wały, jakie kroki podjąć w tym temacie. 
– Pod petycją podpisało się aż 480 miesz-
kańców i na pewno musimy szanować ich 
zdanie – mówi burmistrz Piechowic Witold 
Rudolf. – W najbliższym czasie przeanali-
zujemy dokładnie tę sytuację. Poczekamy 
też na ostateczne rozporządzenie minister-
stwa. Będziemy o przekształceniu rozma-
wiać z mieszkańcami podczas spotkań,na 
których będą wybierane rady osiedli (ter-
miny podajemy na stronie 5). 

R.Z.

Wsie pod znakiem zapytania

Serdecznie zapraszamy chętnych 
uczniów szkoły podstawowej i gimna-
zjum do korzystania w czasie wakacji 
z zajęć sportowych, które będą organi-
zowane od 29 czerwca 2015 r. do 10 lip-
ca 2015 r. na hali sportowej przy Szkole 
Podstawowej nr 1 oraz w Publicznym 
Gimnazjum w Piechowicach. Szczegó-
łowe informacje zamieszczone będą w 
gablotach szkolnych oraz na stronach 
internetowych szkół. 

Dodatkowo w czasie wakacji czyn-
ny będzie kompleks boisk sportowych 
„Orlik”. Szczegółowy harmonogram 
dostępny będzie na tablicy ogłoszeń na 
kompleksie u Animatora Sportu.

WAKACJE
NA  SPORTOWO
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W dniach 22-
24 maja 2015 roku 
Chór Parafialny 
Harfa z Piecho-
wic przebywał w 
Poznaniu. Zosta-
liśmy zaproszeni 
do współudziału 
w obchodach 20-
lecia Chóru Para-
fii Farnej.

22.05 to dzień 
spędzony w po-
dróży i na pró-
bach. Sobota 23 
maja to zwie-
dzanie Muzeum 
Archidiecezjalnego, Poznańskiej Fary, 
tykających koziołków na wieży ratusza i 
wysłuchaniu krótkiego koncertu organo-
wego. Po obiedzie odbyła się próba aku-
styczna w Muzeum  Archidiecezjalnym 
na Ostrowie Tumskim. O godz. 16.00 od-
był się jubileuszowy koncert. Chór Harfa 
był na nim gościem specjalnym. Wyko-
naliśmy utwory muzyki kościelnej i po-
pularnej. Na koncercie nie zabrakło go-
ści oraz sympatyków i przyjaciół Chóru 
Parafii Farnej. Życzeniom i gratulacjom 
nie było końca. Wieczorem odbyła się 
uroczysta kolacja. Mimo zmęczenia i du-
żych emocji jakie nam towarzyszyły w Po- 
znaniu - stolicy chórów - z niecierpliwo-
ścią czekaliśmy na kolejny występ.

W niedziele 24.05 w Poznańskiej Farze 
odbyła się uroczysta Msza z udziałem obu 
chórów, a potem krótki koncert, podczas 
którego wykonane zostały Pieśni Maryjne. 
Na zakończenie koncertu, obydwa chóry 

wykonały wspólnie pieśń Maryjną. Okla-
skom nie było końca. Przeżyć taki aplauz w 
Poznaniu – to nie lada gratka dla naszych 
chórzystów. Dyrygentem chóru poznań-
skiego był dr Paweł Łuczak, chóru Harfa 
z Piechowic mgr sztuki Wiesława Tobiasz. 
Akompaniował niezawodnie Pan Robert 
Wróblewski. Po obiedzie czekał nas relaks 
dla ducha, oczu i ciała. Zwiedzaliśmy Arbo-
retum Kórnickie, bo właśnie w dniach 23-
24 maja odbywały się tam Dni azalii i ró-
żaneczników. Dziękujemy Chórowi Parafii 
Farnej za zorganizowanie nam wspaniałej 
trasy koncertowej. Natomiast sponsorom: 
Burmistrzowi Piechowic Witoldowi Rudol-
fowi, Hucie Szkła Kryształowego „Julia”, 
naszemu Proboszczowi Ryszardowi Soro-
ce oraz Pani Małgorzacie Sztabińskiej - za 
wsparcie rzeczowe, finansowe - Serdeczne 
Bóg Zapłać.

Wiesława Tobiasz
Dyrygent Chóru Harfa

Chór Harfa w Poznaniu

- 9 maja br. na zaproszenie Starostwa Powiatowego Zespół uczestni-
czył w programie artystycznym XVII Międzynarodowych Targach Tury-
stycznych TOURTEC na Placu Ratuszowym w Jeleniej Górze.

- 28 maja br. śpiewaliśmy w Lubaniu Śląskim na Przeglądzie Zespołów 
Ludowych Seniorów i zdobyliśmy drugie miejsce w kategorii wokalno – 
instrumentalnej. W tym samym dniu zdążyliśmy jeszcze na obchody „25 
lecia Samorządności” w Piechowicach, gdzie w finałowej części obcho-
dów w sali Ochotniczej Straży Pożarnej zaśpiewaliśmy piosenkę własnej 
kompozycji o Piechowicach.

- 6 czerwca br. śpiewaliśmy w Bolkowie na zaproszenie zespołu 
„Echo” z okazji 10. rocznicy istnienia tego zespołu. Wspaniała pogoda,  
uczestnictwo wielu zespołów, biesiada i wspólna zabawa sprawiły nie-
powtarzalną, cudowną atmosferę.

Urszula Musielak

Rozśpiewane „Szklarki”
informują

Na terenie gminy Piechowice zamonto-
wane zostały na latarniach dystrybutory 
z papierowymi torebkami na psie odchody. 
Dystrybutory usytuowane są w następują-
cych lokalizacjach: przy ul. Kościuszki 7, 
przy ul. Żymierskiego 23 (obok zakładu 
weterynarii), przy Alei Łuczyńskiego, na 
terenie osiedla bloków przy ul. Szkolnej 
3 i 15-17, przy ul. Nadrzecznej 10a, przy 
skwerze naprzeciwko sklepu Carrefour, 
przy skwerze naprzeciwko Przedszkola Sa-
morządowego nr 1, przy pętli autobusowej 
przy ul. Śnieżnej, na terenie zielonym przy 
ul. Mickiewicza (obok sklepu Eko). Za-
wieszoną w dystrybutorze torebkę należy 
„zerwać”, a znajdującą się w torebce tek-
turową łopatkę złożyć tak, aby najdogod-
niej móc z niej skorzystać. Łopatkę z za-
wartością po swoim pupilu należy włożyć 
do torebki, a torebkę wyrzucić do kosza na 
odpady, np. ulicznego, ponieważ odchody 
zwierząt domowych stanowią odpad ko-
munalny. Zachęcamy zatem Państwa do 
korzystania z torebek, aby wspólnie dbać 
o czystość naszej gminy.

Beata Janulis

Sprzątamy
po swoich pupilach
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Jedna z ekspozycji piechowickiej Izby 
Tradycji PTSM i LOP umieszczona w holu 
budynku Warsztatów  Szkolnych Zespołu 
Szkół Technicznych i Licealnych chociaż 
skromna pod względem wystroju plastycz-
nego to jednak wzbudza duże zaintereso-
wanie zwiedzających. Czym to jest spowo-
dowane? Przede wszystkim pokazuje nasze 
wspólne działanie jeleniogórskiego PTSM 
i PTTK na skalę w Polsce niespotykaną, bo 
z reguły te dwa zacne stowarzyszenia pracu-
ją oddzielnie i nie zawsze harmonijnie.

Podjęliśmy się w roku 1983 akcji szkole-
niowej przeznaczonej głównie dla nauczy-
cieli, która chociaż zrodziła się nie z naszej 
inicjatywy (pomysłodawcą była Krystyna 
Karbownik z ZG PTTK) to jednak my by-
liśmy przez XXIII edycje jej konsekwent-
nymi realizatorami. Tylko 2 z 25 odbytych 
kursów ,,sprzedałem” przed laty potężnemu 
Oddziałowi PTTK w Katowicach, który jed-
nak po dwóch kursach zrezygnował z dalszej 
organizacji tłumacząc się nieopłacalnością 
przedsięwzięcia. Sprawa wróciła do Jeleniej 
Góry i PTSM przy współpracy z miejsco-
wym PTTK podjął się kontynuacji zada-
nia wychodząc z założenia, że dla rozwoju 
turystyki szkolnej potrzebne są fachowo 
przygotowane kadry nauczycielskie a tak-
że studenckie. Na czym te kursy polegały? 
Ogłaszaliśmy nabór w całej Polsce poprzez 
Kuratoria Oświaty, duże Oddziały PTTK 
i PTSM stawiając jako wymóg wstępny 
posiadanie minimum małej złotej odznaki 
GOT (Górska Odznaka Turystyczna) i dobry 
stan zdrowia pozwalający na 3 tygodniową 
górską wędrówkę turystyczną z plecakami.  
Przyjmowaliśmy tylko 20 osób, chociaż były 
lata, kiedy zgłaszało się więcej chętnych - 
wtedy odpadali mający mniejszy dorobek 
turystyczny. Kurs prowadzony przez dwu-
osobową kadrę kierowniczą (wzorowaliśmy 
się organizacyjnie na bardzo wówczas po-
pularnych szkolnych obozach wędrownych) 
wyruszał na trzytygodniową wędrówkę 
pieszą. Nocowano w schroniskach młodzie-
żowych, obiektach PTTK, niekiedy też w 
innej taniej bazie turystycznej. Kadrę stano-
wili zawsze bardzo doświadczeni,  wysoko 
kwalifikowani turyści górscy. Sponsorami - 
zawsze tylko częściowymi – bywali m. in. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zarząd 
Główny PTTK, związki zawodowe, a nawet 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej w Jeleniej Górze 
(wymagało to z naszej strony włączenia do 
współorganizacji jeleniogórskiego Zarządu 
Okręgu Ligi Ochrony Przyrody).

Pierwsze osiem kursów zorganizowali-
śmy na terenie Sudetów, które dały nam 134 
przodowników turystyki  górskiej, wywo-
dzących się niemal z całej Polski. W tej gru-
pie znaleźli się też pierwsi piechowiczanie 
- Joanna Ożarska (ob. Sroczyńska), Józefa 

Konopka (ob. poza Piechowicami), Daniel 
Graczyk, Leszek  Koprowski i Krzysztof Ra-
czek. Kadrę kierowniczą stanowili nieżyją-
cy już Mieczysław Holz (ma tablicę pamiąt-
kową i ekspozycję w SSM ,,Złoty Widok” 
w Michałowicach) oraz wybitny krajoznaw-
ca Aleksander Sobierajski z Cieplic. IX i X 
Kurs zorganizował Oddział PTTK w Kato-
wicach na terenie Beskidów Wschodnich 
(1994) i Beskidów Zachodnich (1995), które 
ukończyło 27 przodowników, w tym Leszek 
Koprowski z Piechowic (Beskid Wschodni). 
Po kursach katowickich za zezwoleniem ZG 
PTTK  zaczęliśmy organizować szkolenia 
w pozostałych grupach górskich w Polsce 
tzn. w Beskidach Wschodnich,  Beskidach 
Zachodnich, Górach Świętokrzyskich i w 
Tatrach. I tak do 2012 roku kiedy to zakoń-
czył się ostatni, XXV Kurs ,,Tatry 2012”, 
liczba nadanych uprawnień osiągnęła 426 
dając kadrę o wysokich kwalifikacjach tu-
rystycznych. Przodownik turystyki górskiej 
to uprawnienie społeczne, nadawane przez 
Zarząd Główny PTTK, wymagające wiedzy 
p r z e w o d n i c -
kiej, ale nieste-
ty nie dające 
uprawnień za-
wodowych czy-
li możliwości 
płatnego opro-
wadzania.

Od XIV Kur-
su rozpoczęli-
śmy szkolenia 
poza Sudetami. 
Najpierw były 
to Beskidy Za-
chodnie (17 
absolwentów), 
potem Beski-
dy Wschodnie 
2002 (23 absol-
wentów), Góry 
Świętokrzyskie 
2003 (20 absol-
wentów) i wreszcie korona wszystkiego Ta-
try 2004 (18 absolwentów). Ten ostatni przy 
naborze był obwarowany dodatkowymi wy-
mogami m.in. oświadczeniem, że kandydat 
nie ma lęku wysokości a także posiada mi-
nimum jedno uprawnienie przodownickie. 
Po trudnym kursie tatrzańskim zorganizo-
waliśmy jeszcze dwa kursy w Beskidach 
Zachodnich  (2005 i 2011) dwa w Beskidach 
Wschodnich (2007 i 2011), jeden w Górach 
Świętokrzyskich (2008) i ostatni XXV w Ta-
trach (2012).

Wśród licznej rzeszy absolwentów zna-
czącą rolę odegrali piechowiczanie. Wspo-
mniany już Leszek Koprowski - aktualnie 
jeden z najlepszych zawodowych przewod-
ników sudeckich zdobył trzy uprawnienia 
(Sudety, Beskidy Wsch. i Tatry) a ponad to 

był kierownikiem XI Kursu Sudety 96, XII 
Kursu Sudety 97 i częściowo XIII Sudety 
2000. Uprawnienia na teren Sudetów zdo-
byli oprócz wcześniej już wymienionych 
osób Daniel Graczyk i Krzysztof Raczek, 
którzy dołączyli jeszcze uprawnienia ta-
trzańskie a Krzysztof Raczek był kierow-
nikiem kursu Tatry 2012. Uprawnienia 
sudeckie zdobyli także Tomasz Łabęcki, 
Piotr Płaza, Elżbieta Krępska (ob. Psujek). 
Duży sukces zanotowała młodziutka Anna 
Walusiak zdobywając w  latach 2010-2012 
trzy uprawnienia (Sudety, Beskidy Wsch. 
i Tatry). Jako organizatorów najbardziej 
cieszy nas to, że absolwenci kursów należą 
do czołówki aktywnych działaczy turysty-
ki szkolnej. Wśród bardzo zaangażowanej 
fachowej kadry kierowniczej na szczególne 
wyróżnienie zasługują poza wcześniej już  
wymienionymi: Tadeusz Prawelski ze Zgo-
rzelca, Paweł Kasprzyk z Lubawki i Robert 
Wochna ze Zgorzelca. Prowadzili też kur-
sy Henryk Czarnecki i Waldemar Andry-
szak ze Zgorzelca oraz Leszek Koprowski, 

Daniel  Graczyk i 
Krzysztof Raczek – 
wszyscy z Piechowic. 
Bardzo ciekawe spotka-
nia jubileuszowe organizowano kilkakrot-
nie w SSM ,,Złoty Widok” w Michałowi-
cach, zaś całość tematyki kursowej została 
udokumentowana 3 wydawnictwami kroni-
karskimi z okazji XV kursów (1983-2002), 
XX kursów (1983-2006) i XV kursów 
(1983-2012) autorstwa Zdzisława Gasza 
i Pawła Kasprzyka. Opracowanie z okazji 
XX kursów zostało wyróżnione przez ZG 
PTTK III nagrodą literacką.

Zdzisław  Gasz
Honorowy  Przodownik  Turystyki Górskiej

organizator 23 kursów

Ogólnopolskie Kursy Przodowników Turystyki Górskiej

VIII kurs „Sudety 93” - SSM w Lądku-Stójkowie, kilka-
krotne miejsce rozstrzygnięcia wędrówek kursowych.
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Szanowni Czytelnicy, przypomina-
my o zmianie godzin otwarcia MBP 
w Piechowicach w okresie wakacyjnym 
tj. lipiec-sierpień. W tym okresie obo-
wiązywać będą następujące godziny 
otwarcia: od poniedziałku do czwartku 
8.00 – 16.00, w piątek 8.00 – 14.00.

Biblioteka Miejska

bibliOteka w wakacje
„Jazda konna jest sztuką, której trzeba 

uczyć się przez całe życie.” I taką właśnie 
sztukę szlifują dwie młode dziewczyny 
z Michałowic.

Andrea Kreutzer i Victoria Kołodziejczyk 
są zawodniczkami Kj Stajnia Bukowiec. 
Codzienne treningi, godziny spędzone w 
stajni pozwoliły dziewczynom osiągnąć 
mniejsze i większe sukcesy.

Andrea Kreutzer ma 16 lat i uczęszcza 
do 3 klasy gimnazjum. Trenuje minimum 
5 razy w tygodniu. Obecnie startuje na kucu 
o imieniu Posejdon, na którym odniosła 
największe swoje sukcesy m.in. Mistrzo-
stwo Dolnego Śląska (Strzegom 2013), Pu-
char Dolnego Śląska (Wielka Lipa 2013) 
oraz wiele czołowych miejsc w zawodach 
regionalnych. Z racji wieku, Ada w tym se-
zonie rozpoczęła starty na dużych koniach 
- również z powodzeniem. Zdobyła m.in. 
licencję III stopnia w skokach, srebrną 
odznakę jeździecką, 5 miejsce w Mistrzo-
stwach Dolnego Śląska (Wielka Lipa 2014) 
czy brązowy medal podczas Wrocławskiej 
Olimpiady Młodzieży (Partynice 2015).

Victoria Kołodziejczyk ma 10 lat i jest 
uczennicą IV klasy szkoły podstawowej. 
Mimo tak młodego wieku Vica wspania-
le radzi sobie z obowiązkami związanymi 
z jeździectwem . Podstawowym koniem 
Victorii jest kuc Arian, z którym tworzą 
wspaniałą parę. Dzięki codziennym, cięż-
kim treningom para ta ma na swoim kon-
cie małe sukcesy. Z powodzeniem zdali 
egzamin na brązową odznakę jeździecką, 

pokonali bez błędów niejeden parkur w 
zawodach towarzyskich. Obecnie Victo-
ria rywalizuje w lidze regionalnej i ma za 
sobą bardzo udany debiut, w którym zajęła 
2 miejsce i została wyróżniona, jako naj-
młodsza zawodniczka.

Dziewczyny przygotowują się do kolej-
nych startów a najważniejszą imprezą będą 
Mistrzostwa Dolnego Śląska, które odbędą 
się pod koniec września w Machnicach.

Należy również wspomnieć o rodzicach 
dziewczyn, bez których trenowanie było 
by niemożliwe.

Ewa Kołodziejczyk

Trenują jazdę konną

W dniu 7 czerwca na boisku Osiedla 
Piastów odbył się festyn z okazji Dnia 
Dziecka. W imprezie uczestniczyły za-
równo dzieci jak i dorośli mieszkańcy 
naszych Osiedli.

W tym dniu organizatorzy (radni Osie-
dli) wypełnili uczestnikom czas konkur-
sami z nagrodami, był obfity słodki po-
częstunek, napoje, pieczenie kiełbasek 
przy ognisku oraz malowanie buziek.

Aktywność uczestników przekonała 
nas, że był to dla wszystkich miło spę-
dzony dzień. Z dorosłych największym 
zaangażowaniem w zabawie wykazał się 
Pan Burmistrz Witold Rudolf.

Dziękujemy mieszkańcom za wspólnie 
spędzony czas i zabawę.

Szczególne podziękowania dla władz 
miasta, firm: METAL, WEPA, Piekar-
nictwo-Cukiernictwo „Kraina Ciast” 
Pakoszów, państwu Bożenie i Andrzejo-
wi Bartosiak, mamom za pyszne ciasta, 
panu Arkadiuszowi Rudolfowi za nagło-
śnienie, pani Joannie za malowanie bu-
ziek, panu Grzegorzowi Rybarczykowi 
oraz wszystkim osobom, które pomagały 
w obsłudze imprezy.
Radni: Irena Chromik i Leon Smolczyński

Dzień Dziecka 
w Piastowie

Spora liczba mieszkańców Michałowic 
odpowiedziała na apel Rady Osiedla i Sto-
warzyszenia Michałowice, zachęcający do 
wzięcia udziału w dorocznej akcji sprząta-
nia Michałowic. Akcję czynnie poparł Bur-
mistrz Witold Rudolf, fundując smakołyki 
dla dzieci i pozytywnie oceniając całość 
przedsięwzięcia, które ma już swoją trady-
cję i chyba na trwale wpisało się do działań 
mieszkańców. Zebrano ponad 50 worków 

śmieci, głównie butelek. 
Oczyszczono główne 
punkty, m.in. szlak na 
Złoty Widok, place przy 
przystankach autobu-
sowych i inne. Teraz 
miejsca te wyglądają 
estetyczniej. Do akcji 
czynnie włączył się tak-
że miejscowy leśniczy 
Andrzej Kieliszkowski. 
Dzięki niemu, po zakoń-
czonych pracach każdy, 
kto chciał, mógł spotkać 
się przy ognisku integra-

cyjnym, przy którym organizatorzy często-
wali kiełbaską i słodyczami od Pana Bur-
mistrza. W akcji wzięły udział także dzieci, 
co napawa optymizmem, bo daje nadzieję 
na kontynuację przedsięwzięcia w przy-
szłości. Organizatorzy składają wszystkim 
uczestnikom podziękowania i mówią do 
zobaczenia w następnych pożytecznych 
inicjatywach.

Marian Klasiński

W Michałowicach czyściej
i schludniej
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Tegoroczne Dni Książki odbywające się w 
dniach 14.05-11.06. 2015 r rozpoczął kier-
masz książek „za grosik”, na którym można 
było nabyć wiele interesujących pozycji. 
W trakcie dwudniowego kiermaszu ponad 
połowa książek znalazła swoich nowych 
właścicieli, a z uzyskanych datków zostaną  
zakupione nowe książki do biblioteki.

Szczególne miejsce w obszarze działań 
promujących czytelnictwo zajmują  spo-
tkania autorskie z pisarzami. W ramach 
Dni Książki odbyły się dwa spotkania, 
pierwsze w dniu 14.05. br  dla czytelników 
dorosłych z  Robertem „Robbem” Macią-
giem oraz drugie dla dzieci z Pawłem Wa-
kułą w dniu 11.06 br.

Robert Maciąg jest podróżnikiem i fo-
tografem, autorem książek podróżniczych 
m.in. „Tysiąc szklanek herbaty”, „Rowe-
rem przez Chiny...”, „Rowerem w stronę 
Indii”. Jego przygoda z podróżami rozpo-
częła się  w 1997r., kiedy to wyruszył do 
Nepalu. Początkowo jeździł autostopem, 
później przesiadł się na rower. Na spo-
tkaniu w Piechowickim Ośrodku Kultury 
nasz gość opowiadał o wyprawie do In-
dii. Jak sam mówił „... postanowiłem, że 
w pięć tygodni przejadę skuterem prawie 

2500 km wzdłuż rzeki Ganges 
i będę pokazywał dzieciom w 
Indiach polskie bajki Bolka 
i Lolka oraz Reksia...”. Swój 
projekt nazwał Tuk Tuk Ci-
nema. Co wieczór, rozkładał 
ekran lub szukał białej ściany 
i robił polskie kino. Przygo-
dy Bolka i Lolka oraz Reksia, 
opowiadane bez dialogów, są 
rozumiane pod każdą szeroko-
ścią geograficzną. Spotkanie 
było wzbogacone o prezenta-
cję zdjęć i filmów z wyprawy.

Na zakończenie Dni Książki piechowicką 
bibliotekę odwiedził rysownik - humory-
sta, autor książek dla dzieci Paweł Waku-
ła. Spotkanie to odbyło się w ramach akcji 
„Z książką na walizkach”, czyli dolnoślą-
skich spotkań pisarzy z młodymi czytelnika-
mi. Organizatorem głównym tego działania 
jest Dolnośląska Biblioteka Publiczna im. 
T. Mikulskiego we Wrocławiu, we współ-
pracy z wieloma instytucjami i biblioteka-
mi. Na spotkaniu uczniowie klas III Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Piechowicach mieli 
możliwość poznania leśnika Piątka, Ogryz-
ka (małego szczura laboratoryjnego) i Mau-

rycego (krasnoludka) oraz wielu innych 
bohaterów. Jako profesjonalny rysownik 
i absolwent malarstwa Paweł Wakuła uroz-
maicał swoje opowieści wykonując rysunki 
związane z postaciami ze swoich książek, 
co wzbudziło ogólny entuzjazm wśród dzie-
ci. Rozmawiając z młodymi czytelnikami 
o swoich książkach autor nie zdradzał za-
kończenia żadnej z nich, zachęcając tym 
samym do ich przeczytania.

Zapraszamy więc do biblioteki wszyst-
kie dzieci, aby zapoznały się z książkami 
Pawła Wakuły, a dorosłych czytelników po 
książki  Roberta „Robba” Maciąga.

POK

DNI KSIĄŻKI - podsumowanie

Już po raz kolejny w dniu 1 czerwca 
w Piechowicach odbył się Miejski Dzień 
Dziecka. Tym razem połączony był z Pik-
nikiem Organizacji Pozarządowych. Dzięki  
współpracy Piechowickiego Ośrodka Kul-
tury i Stowarzyszenia „Pegaz”, dzieci mo-
gły aktywnie spędzić swoje święto.

 O godzinie 15.00 Burmistrz Witold Ru-
dolf powitał i zaprosił wszystkich uczest-
ników do wspólnej zabawy. Animatorzy 
od początku zachęcali do różnorodnych 
konkurencji, które cieszyły 
się dużym zainteresowaniem 
wśród dzieci. Malowanie bu-
ziek, wytwarzanie biżuterii, 
tworzenie zwierzątek z ba-
loników, puszczanie baniek 
mydlanych oraz liczne gry  
i konkursy z nagrodami spra-
wiły, że żaden z uczestników 
imprezy nie mógł narzekać 
na nudę. Dodatkową atrakcją 
były wielkie dmuchane zam-
ki, które pozwoliły wyhasać 
się najbardziej żywiołowym 
dzieciom. Prócz ciała, moż-
na było pogimnastykować 
też umysł przy stanowisku 
szachowym Stowarzyszenia 
Piechowice. Jednak to nie był 

koniec zaplanowanych atrakcji. Piechowic-
cy harcerze z drużyn „Burza” i „Pogrom” 
przygotowali pląsy i zabawy z chustą klan-
zy. Na twarzach wszystkich dzieci malował 
się szeroki uśmiech, a błysk w ich oczach 
utwierdził nas w przekonaniu, że ten wy-
jątkowy dzień dzięki zaangażowaniu i sta-
raniom Piechowickiego Ośrodka Kultury 
i Stowarzyszenia „Pegaz”  wyszedł znako-
micie, a nasi milusińscy będą o nim długo 
pamiętać.

SUPER PIKNIK na DZIEŃ DZIECKA

Piechowicki Ośrodek Kultury oraz Stowarzyszenie 
„Pegaz” składają serdecznie podziękowania za wspar-
cie i pomoc w organizacji Miejskiego Dnia Dziecka 
i Pikniku Organizacji Pozarządowych dla: p. Danieli 
i Bolesława Piech, p. Józefa Górala, piechowickich 
drużyn harcerskich „Pogrom” i „Burza”.

POK

W związku z organizacją święta 
tradycji szklarskich miasta Piechowi-
ce pn. „Kryształowy Weekend” infor-
mujemy, że w dniu 04 lipca 2015 r. 
nastąpią utrudnienia w ruchu oraz 
czasowe zamknięcie ul. Mickiewicza, 
Kolejowej i Szkolnej. Naruszenie ci-
szy nocnej nastąpi  w dniach:  04/05 
lipca br. (tj. sobota/niedziela).

Prosimy zatem wszystkich miesz-
kańców, a w szczególności miesz-
kających na w/w ulicach o wyro-
zumiałość i życzliwość w stosunku 
do gości miasta Piechowice oraz 
pracowników organizatorów i służb 
technicznych imprezy.

Dodatkowo informujemy, że 
w dniu 03 lipca w godzinach 18:00-
20:00 na terenie zielonym Huty 
JULIA  będą prowadzone otwarte 
warsztaty zdobienia szkła. Po zakoń-
czeniu warsztatów wśród uczestni-
ków rozlosowane zostaną nagrody.

Zapraszamy  wszystkich zaintere-
sowanych na warsztaty szklarskie 
i imprezę „Kryształowy Weekend” ży-
cząc udanej oraz bezpiecznej zabawy.

POK

kOmunikat
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W dniu 12.06.2015r. w godzinach po-
południowych w ogrodzie Przedszkola 
Samorządowego nr 1 w Piechowicach - 
„Chatka Puchatka” odbył się po raz ósmy 
festyn rodzinny „Kubusiowe zabawy”, 
którego celem była wspólna zabawa dzieci 
uczęszczających do naszego przedszkola, 
rodziców oraz dzieci, które w nowym roku 
szkolnym będą  wstępować w nasze progi.

Gościem była 
Zastępca Burmi-
strza p. Dorota 
Piróg i prezes 
ZUK-u p. Wal-
demar Woj-
taś. Festyn był 
bardzo udany, 
gdyż dopisała 
przepiękna sło-
neczna pogoda, 
a rodzice byli 
pod wrażeniem 
bogatego menu. 
Były ciasta z 

kawą, pieczone kiełbaski z sałatkami, lody, 
popcorn i smalec z napojami. W ogrodzie na 
dzieci czekał prezent od Rady Rodziców w 
postaci dużej trampoliny i innych atrakcyj-
nych miejsc. Odwiedzając je przedszkolaki 
musiały wykazać się sprawnością fizyczną 
i umysłową. Dużym zainteresowaniem cie-
szyła się loteria fantowa, gdzie każdy los 

wygrywał. Rodzice ze swoimi pociechami 
walczyli w konkursach o wolny wstęp na 
hipoterapię, sprezentowany przez Stajnię 
Mostar przy fundacji „Prosanus”  oraz o 
rodzinny podwieczorek w Hotelu „Barok”. 
I tym razem żaden uczestnik nie był prze-
grany, gdyż mógł wybrać sobie produkt z 
masy plastycznej ufundowany przez Firmę 
Jelenia Plast. Wszystko było za darmo, a to 
za sprawą współpracy personelu ze wszyst-
kimi rodzicami, za co jesteśmy niezmier-
nie wdzięczni. Z pomalowanymi twarzami 
i kolorowymi balonami radosne dzieci ro-
zeszły się do swoich domów.

Dziękujemy panu Piotrowi Zamorskiemu 
za nagłośnienie i poprowadzenie zabaw ta-
necznych, sponsorom, p. Grzegorzowi Rybar-
czykowi za udostępnienie gokartów, Radzie 
Rodziców, a w szczególności pani Monice 
Koniecznej i p. Agnieszcze Warawko, wszyst-
kim rodzicom i personelowi za wspólną orga-
nizację naszego rodzinnego pikniku.

Wioletta Uram

Kubusiowe zabawy

Wszystko zaczęło się od występu iluzjoni-
sty Wojtka jeszcze w piątek 29 maja. To nie 
były sztuczki, to nie były czary to był występ 
iluzjonistyczny, w którym brały również 
udział przedszkolaki. Pan Wojtek, bo taki ma 
pseudonim artystyczny, pokazał sztuczki ze 
znikającymi kiełbaskami,  pojawiającymi się 
kostkami z pustego pudelka, powiązanymi 
nie wiadomo przez kogo apaszkami a nawet 
z ogniem. Brawom nie było końca, może dla-
tego iluzjonista uchylił sekretu swojego za-
wodu i nauczył nas sztuczki z pojawiającymi 
się kropkami na karcie.

A już 1 czerwca czekały w przedszkolu 
na dzieci kolejne niespodzianki i zaproszeni 
goście. Najpierw była bajka pt. „Trzy świn-
ki” w wykonaniu dyrektora przedszkola 
pani Bożeny Woś, nauczycielek: pani Mał-
gorzaty Janasz, pani Sylwii Januszkiewicz, 
pani Doroty Jarosz i pani Grażyny Popery 
oraz konserwatora pana Zygmunta Żwirko. 
Honorowym gościem tego dnia była pani 
Elżbieta Tokarek, pełnomocnik Burmistrza 
Miasta Piechowice ds. rozwiązywania pro-
blemów alkoholowych i narkomanii.

Bajka w wy-
konaniu nauczy-
cielek w ramach 
działań profilak-
tycznych to już 
tradycja przed-
szkolna, ale wy-
stęp ulubionego 
pana Zygmunta 
był dla dzieci 
miłą niespodzian-
ką i sprawił dużo 
radości.  Ale cze-
go nie robi się dla 
naszych najmłodszych, chwilę po występie 
dzieci na podwórku przedszkolnym spotkały 
się z kolejnymi gośćmi - rodzicami i panem 
trenerem na zabawach sportowych. Zapro-
szeni goście przygotowali i przeprowadzili 
ze wszystkimi grupami zabawy ruchowe w 
dyscyplinach, w których są trenerami: mama 
Zuzi, pani Marta Olewińska, przygotowała 
dla najmłodszych aerobik przy muzyce, pan 
Marcin Ramski - trener piłki nożnej Klubu 
Sportowego Lechia Piechowice przeprowa-

dził trening piłkarski, mama Damiana - pani 
Marta Michałków, pokazała zabawy z nordic 
walking, a tata Marty - pan Jan - przedsta-
wiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Pie-
chowicach przeprowadził strażacki trening 
sprawnościowy.

Jednak to nie były ostatnie niespodzianki 
tego dnia. Bo na podwieczorek serwowano 
lody, a rada rodziców dla każdego dziecka 
ufundowała słodką niespodziankę.

G. Popera

Dzień Dziecka
w Przedszkolu Samorządowym nr 2 

W lipcu  Przedszkole Samorządowe Nr 2 jest zamknięte - przerwa wakacyjna, 
zgodnie z arkuszem organizacyjnym.

Zapraszamy w sierpniu 2015 r. Przedszkole czynne jest od godz. 6.30 do 16.00.

Uwaga
Rodzice
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Jak wynika z tabel zamieszczonych powyżej, należy pogratulować naszym szóstoklasi-
stom, za tegoroczne wyniki sprawdzianu. Nasi uczniowie w części I tj. j. polski i matema-
tyka napisali jak uczniowie z miast od 20 do 100 tysięcy, natomiast w części II tj. z języka 
angielskiego powyżej 100 tysięcy mieszkańców. Serdecznie gratulujemy osiągniętych 
wyników uczniom, nauczycielom i rodzicom.

Dyrektor Szkoły Podstawowej - Marzena Sąsiada

Wyniki sprawdzianu

Już po raz XXXI Szkoła Podstawowa Nr 
1 w Piechowicach zorganizowała w dniach 
29 - 30 maja 2015 r. Rajd Dziatwy Szkol-
nej „Piechotka”, którego celem jest propa-
gowanie turystyki i zasad ochrony przyro-
dy wśród uczniów klas O - VI. W imprezie 
wzięło udział 23 drużyn, które reprezento-
wały szkoły i przedszkola ze Świeradowa, 
Kowar, Jeleniej Góry, Piechowic oraz dwie 
drużyny z zaprzyjaźnionej szkoły z Czech 
w Radvanicach. Wszyscy uczestnicy Raj-
du zostali nagrodzeni w konkursach zbio-
rowych i indywidualnych. Na mecie czekał 
na nich ciepły poczęstunek.

Dyrekcja szkoły składa serdeczne po-
dziękowania wszystkim kierownikom tras, 

kwatermistrzostwu, pracownikom hali 
i Szkoły Podstawowej, przedstawicielom 
firmy ubezpieczeniowej Aviva, Panu Wal-
demarowi Trubiłowiczowi, Firmie Bar 
„Oliwia”, Prezes Zarządu ZNP w Jeleniej 
Górze Pani Halinie Wieczorek oraz wszyst-
kim uczestnikom, rodzicom i sympatykom 
Rajdu. 

Szczególne słowa podziękowania skła-
dam Burmistrzowi Miasta Piechowice 
Panu Witoldowi Rudolfowi za dofinanso-
wanie imprezy.

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

Dyrektor Szkoły
Marzena Sąsiada

XXXI Rajd Dziatwy Szkolnej „Piechotka”

Znamy już wyniki sprawdzianu szóstoklasistów w r. szk. 2014/2015.
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dla porównania

W tym roku uczniowie naszej szkoły 
wzięli udział w 5 imprezach wewnątrz-
szkolnych, 21 imprezach powiatowych, 
5  imprezach rangi regionalnej, 4 - woje-
wódzkiej i 4 OGÓLNOPOLSKIEJ. UKS 
Krokus był organizatorem VII Biegu 
Przełajowego Piastów oraz V Memoria-
łu im. Łukasza Semeriaka w Biethlonie 
Letnim.

Uczniowie brali udział w zawodach 
z takich dyscyplin sportowych (liczba 
uczniów w z naszej szkoły biorących 
udział w zawodach): Biathlon letni (po-
wiatowe 10DZ – 1m-ce + 15 CH -1m-ce), 
Sztafetowe biegi przełajowe (powiatowe 
10DZ-1 m-ce+10 CH-1 m-ce), Badmin-
ton Chłopcy (powiatowe 3CH-1 m-ce  
+ rejonowe 3CH-4 m-ce), Badminton 
Dziewczęta (powiatowe 3DZ-1 m-ce  + 
rejonowe 3DZ-4 m-ce), Unihokej (powia-
towe 7mixt – 2 m-ce + rejonowe 7 mixt – 
4 m-ce), Mini piłka koszykowa (powiato-
we10DZ – 8 m-ce +10CH –4 m-ce), Mini 
piłka ręczna (powiatowe 8Ch – 1 m-ce + 
8Dz- 2 m-ce), Tenis stołowy (powiatowe 
3Ch – 3 m-ce + 3Dz- 4 m-ce), Narciar-
stwo biegowe 2 RAZY (wojewódzkie 13 
Dz- 1 m-ce i  4 m-ce + 14 Chł 1 m-ce 
i 4 m-ce), Narciarstwo alpejskie (powia-
towe 3chł – 4 5m-ce ; 3 dz – 8 m-ce), 
Narciarstwo biegowe KBN (powiatowe 
15Dz – 1 m-ce + 19 Chł-1 m-ce), Biath-
lon letni 2 RAZY (rejon15DZ + 18Chł – 1 
m-ce ), Biathlon zimowy (województwo  
11DZ - 1 m-ce + 15 Chł – 1 m-ce), Sza-
chy drużynowe (powiat 1m-ce ; strefa 3 
m-ce -  3CH + 1 DZ), Mini Piłka siatkowa 
„dwójki” (powiatowe 4 dz – 5m-ce +6chł 
6m-ce), Mini Piłka siatkowa  „trójki” (po-
wiatowe 6 dz – 3m-ce+7chł – 2 m-ce), 
Mini Piłka siatkowa „czwórki” (powiato-
we 8 dz – 12m-ce+8chł – 4 m-ce), Piłka 
Nożna Halowa (powiatowe  7dz -3 m-ce 
+7 chł -  2 m-ce), Mini Piłka Nożna (po-
wiatowe 7dz – 1m-ce +7chł – 5m-ce), 
Czwórbój LA (powiatowe  5dz- 2m-c-
e+5chł- 1m-ce), Igrzyska indywidualne 
LA  (powiatowe  1 chł – 10m-ce), Trój-
bój LA klas I-IV(powiatowe 40dz+40 
chł)pierwszaki-I m-ce; druga ki – 3m-ce  
trzeciaki – 1m-ce; czwartaki – 3 m-ce.

Osiągnięcia na zawodach ogólnopol-
skich to: Indywidualnie 15 medali, Sztafe-
ta chłopców -- srebrny medal i 4 miejsce 
sztafeta dziewcząt. Nasi uczniowie ze-
społowo odpowiednio w zawodach rangi 
wojewódzkiej zajęli: 1 miejsce sztafeta 
dziewcząt i 1 miejsce sztafeta chłopców 
(narciarstwo biegowe) i 6 medali indywi-
dualnych, 1 i 1  miejsce zespołowo (bia-
thlon zimowy), indywidualnie 5 medali. 
W zawodach rangi rejonowej (strefowej) 
zajęli: 2 razy III m-ce, 2 razy IV m-ce. W 
zawodach rangi powiatowej: 14 razy – I 
m-ce, 7 razy – II m-ce, 5 razy – III m-ce.

zaWody sportoWe

w rOku 2014/2015

SP nr 1
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Wspaniale spisali się zawodnicy UKS 
Krokus Piechowice podczas minionego 
weekendu (13-14 czerwca) na zawodach 
Pucharu Polski w Biathlonie letnim na 
Jamrozowej Polanie w Dusznikach Zdro-
ju. Zawodnicy pierwszego dnia rywalizo-
wali w biegu sprinterskim z dwoma strze-
laniami z pozycji leżąc - za każdy niecelny 
strzał zawodnik biegał rundę karną, dru-
giego dnia odbył się bieg indywidualny 
z trzema strzelaniami z pozycji leżąc - za 

każdy niecelny strzał zawodnik otrzymywał 
30 sekund dopisanych do czasu biegu.

Pierwszego dnia Konrad Badacz wywal-
czył w biegu sprinterskim srebrny medal 
a drugiego dnia w biegu indywidualnym 
złoty medal – w obydwu biegach Konrad 
bezbłędnie strzelał.

Maciej Kojro w biegu sprinterskim zajął 19 
miejsce, a w biegu indywidualnym 26 miej-
sce, Wiktoria Zawadziłło w biegu sprinter-
skim zajęła 9 miejsce, a w biegu indywidual-

nym 11 miejsce, Katarzyna Zatylna w biegu 
sprinterskim zajęła 15 miejsce, a w biegu in-
dywidualnym 10 miejsce, Kinga Mareczek 
w biegu sprinterskim zajęła 14 miejsce, a w 
biegu indywidualnym 17 miejsce. Gratuluje-
my wspaniałych występów i oczekujemy na 
dobre rezultaty za dwa tygodnie na Mistrzo-
stwach Polski w Zakopanem.

Ewelina Jedziniak
UKS Krokus

Letnie sukcesy Krokusów

Wielkim sukcesem dla naszej szkoły 
zakończył się w Kowarach Finał Strefy Je-
leniogórskiej w lekkiej atletyce - trójboju 
lekkoatletycznym. Drużyna klas drugich 
zajęła I miejsce. Jesteśmy Mistrzami. W 
historii Szkoły Podstawowej nr 1 w Pie-
chowicach nie było jeszcze takiego wyróż-
nienia dla uczniów klas I-III.

Złota drużyna klas drugich: Karolina Za-
wlik, Amelia Drzymała, Laura Kasperczak, 
Wiktoria Płocica, Oliwia Żmuda, Maciej 
Drzymkowski, Adam Kałwa, Krystian Pi-
wowarek, Wiktor Bogusiak, Jakub Wacyra, 
Hubert Leszczyński.

W konkurencjach lekkoatletycznych zma- 
galiśmy się z: SP 1 Kamienna Góra, SP 4 
Bolesławiec, SP 2 Bolesławiec, SP 5 Zgo-

rzelec, SP Karpacz, 
SP 11 Jelenia Góra.

W rzucie piłeczką 
palantową byliśmy 
pierwsi, drugie lo-
katy uzyskaliśmy w 
biegu na 60 metrów 
i w skoku w dal. Na-
sze najlepsze wyniki 
to: bieg - 9,9 s, skok - 
3,50 m, rzut - 28,5 m.

Wielkie brawa dla zawodników klas 
pierwszych, którzy w Finale Strefy Jele-
niogórskiej w Kowarach zajęli III miejsce.

Dziękujemy i bardzo nisko kłaniamy się 
p. M. Dobrowolskiej za treningi, fachową 
pomoc i sponsoring.

Szczególnie dziękujemy naszemu czo-
łowemu zawodnikowi i jego rodzicom za 
umożliwienie dziecku udziału w zawo-
dach. Maćku jesteś Wielki!

Od września rozpoczynamy treningi, 
nasz cel to utrzymanie tytułu mistrza.

Iwona Forszpaniak

Tego jeszcze nie było

Przełom maja i czerwca był szczególnym 
okresem dla młodych parafian z Piecho-
wic. 24 maja w Parafii pw. św. Antoniego 
odbyła się uroczystość przyjęcia Pierw-
szej Komunii Świętej przez dzieci z klas 
drugich szkoły podstawowej, natomiast w 
sobotę 13 czerwca – uroczystość przyjęcia 
sakramentu bierzmowania przez młodzież 
oraz dorosłych.

Uroczystości te poprzedziły długie przy-

gotowania. Dzieci i młodzież zdobywały 
wiedzę pod opieką księży z parafii oraz ka-
techetów p. Sylwii Pogodzińskiej i p. Zbi-
gniewa Mateuszów.

W sobotę 13 czerwca parafię odwiedził 
biskup pomocniczy Diecezji Legnickiej 
Marek Mendyk. Uczestniczył w porannej 
mszy świętej w Piechowicach, a także w 
Piastowie, potem w spotkaniu z mieszkań-
cami, a na zakończenie wizyty poprowadził 

nabożeństwo, podczas którego udzielił sa-
kramentu bierzmowania. Biskup Mendyk 
chwalił atmosferę w parafii. Powiedział 
też, że miasto bardzo mu się podoba. 

Obok publikujemy zdjęcia dzieci pierw-
szokomunijnych. Autor Robert Jaworski 
dziękuje dzieciom i rodzicom za zaufanie 
i współpracę.

R. Z.

Ważne wydarzenia w życiu parafii
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Dnia 24 maja odbył się „II Turniej Pił-
ki Siatkowej o Kryształowy Puchar Bur-
mistrza Piechowic”. Wzięło w nim udział 
sześć ekip, w tym Janowice Wielkie, Lu-
bań, Gryfów Śląski, Schneider oraz dwie 
ekipy z Piechowic. Drużyny grały syste-
mem każdy z każdym. Po zaciętej rywa-
lizacji końcowa kolejność wygląda na-
stępująco: 1 miejsce - Janowice Wielkie, 
2 miejsce - Gryfów Śląski, 3 miejsce - 
Lubań, 4 miejsce - Piechowice 2, 5 miej-
sce - Piechowice 1, 6 miejsce - Schneider. 
Serdeczne podziękowania za wsparcie 
turnieju dla „Pizzerii Bolo” oraz Sklepu 
„Natalii”. Zapraszamy za rok.

M. Góral
Hala Sportowa

przy SP1 w Piechowicach

walczyli
o kryształoWy puchar

„Polska Biega” za nami

Memoriał im. Łukasza Semeriaka

podziękoWania
Składam serdeczne podziękowania Panu Mieczysła-

wowi Jachimczykowi za bezinteresowną pomoc oka-
zywaną klubowi piłkarskiemu Lechia a także uczniom 
ze Szkoły Podstawowej nr 1. Dzięki niej, odbyły się na 
naszym stadionie mistrzostwa powiatu w piłce nożnej 
dziewcząt i chłopców. Pana pomoc i dobroć już wiele 
razy sprawiły radość piechowickim dzieciom. Wiemy, 
że nie pozostajemy osamotnieni w naszych codzien-
nych zmaganiach, że zawsze możemy na Pana liczyć.

Marcin Ramski

Jeszcze na dwie kolejki przed końcem 
sezonu piechowicka Lechia liczyła się 
w walce o awans. Nie udało się, ale i tak 
miniony sezon należy uznać dla piłkarzy 
z Piechowic, występujących w klasie A, za 
bardzo udany.

W momencie zamknięcia numeru nie było 
wiadomo, na którym miejscu – drugim czy 
trzecim – Lechia zakończy rozgrywki. Zale-
ży to od wyniku ostatniego meczu Lechii z 
Woskarem. Pewne natomiast było, że Lechici 
znajdą się na podium i że są to bardzo dobre 
miejsca. Trener Marcin Ramski już przed run-

dą podkreślał, że awans nie jest celem, ale je-
śli wziąć pod uwagę, że był na wyciągnięcie 
ręki, to trochę szkoda, że się nie udało. Tym 
bardziej, że rozpędzona Lechia wiosną u sie-
bie odnosiła same zwycięstwa, m.in. wyso-
ko pokonała lidera – KS Chełmsko Śląskie. 
Dobra postawa i coraz większa frekwencja 
na piechowickim stadionie pozwalają mieć 
nadzieje na równie dobrą postawę drużyny w 
przyszłym sezonie. Niżej podajemy wyniki 
spotkań Lechii w okresie od połowy maja do 
zamknięcia numeru.

R.Z.

Bardzo udany sezon Lechii

W dniu 7 marca przed meczem Lechii 
Piechowice i Czarnych Przedwojów uczci-
liśmy pamięć zmarłego w London w Ka-
nadzie wychowanka Klubu Sportowego 
Lechia Piechowice Jacka Wiśniewskiego. 

Jacek swoją karierę piłkarską rozpoczy-
nał w Lechii Piechowice jako bramkarz. 
Pierwszy Jego poważny sukces to powoła-
nie do reprezentacji Dolnego Śląska junio-
rów w roku 1970. W roku 1972 Jacek już 
w młodym wieku odnosi swój największy 
sukces sportowy zdobywając jako repre-
zentant Polski trzecie miejsce na Mistrzo-
stwach Europy Juniorów w Hiszpanii. 
Razem z Jackiem grali wtedy tacy znani 
piłkarze jak Władysław Żmuda, Zdzisław 
Kapka, Janusz Sroka czy Edward Lorens.  
Na początku lat siedemdziesiątych mło-
dym bramkarzem Lechii Piechowice inte-
resują się już kluby pierwszoligowe. I tak 
Jacek kontynuuje swoją karierę sportową 

w takich klubach jak Śląsk Wrocław, Gór-
nik Zabrze, Odra Opole czy Zagłębie Lu-
bin. Po roku 1989 występował w drużynie 
White Eagles London w Kanadzie.

Jacek Wiśniewski urodził się 14 wrze-
śnia 1953 roku w Piechowicach, zmarł 
2 czerwca w London (Kanada)przegrywa-
jąc kilkuletnią walkę z chorobą nowotwo-
rową. Gdzieś tam wysoko powstaje zespół 
gwiazd piłkarzy Lechii Piechowice.

J. Bumażnik

Minuta ciszy dla Jacka Wiśniewskiego

18. kolejka (26 IV): Lechia Piechowice – 
Chojnik Jelenia Góra 5:3 (1:0), bramki 
dla Lechii: W. Paradowski x2, R. Paradow-
ski, Mackiewicz, Śmigasiewicz
19. kolejka (3 V): Pogoń Świerzawa – Le-
chia Piechowice 4:0 (2:0)
20. kolejka (10 V) Lechia Piechowice – 
Nysa Wolbromek 5:3 (2:2), R. Paradowski 
x2, Pogorzała, Morański, Śmigasiewicz
21. kolejka (17 V): Piast Bolków – Lechia 
Piechowice 3:5 (1:2), R. Paradowski x2, 
Mackiewicz, Kościński, Morański
22. kolejka (24 V): Lechia Piechowice – 
KS 1946 Chełmsko Śląskie 5:2 (1:1), R. 
Paradowski x4, Śmigasiewicz
23. kolejka (31 V): Olimpia II Kowary – Le-
chia Piechowice 2:1 (1:0), R. Paradowski
24. kolejka (7 VI): Lechia Piechowice – 
Czarni Przedwojów 5:1 (5:0), R. Para-
dowski x3, Śmigasiewicz x2
25. kolejka (14 VI): Orzeł Wojcieszów – Le-
chia Piechowice 3:7 (3:3), Pogorzała x4, 
Morański, R. Paradowski, W. Paradowski
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13 czerwca w Piechowicach na te-
renie Publicznego Gimnazjum odbyła 
się XI edycja ogólnopolskiej imprezy 
sportowej pod nazwą „Polska Biega 
2015”. Wzięło w niej udział około 
160 uczestników. Impreza cieszyła 
się największym zainteresowaniem 
wśród najmłodszym uczestników. W 
kolejności startowały przedszkolaki, 
dzieci ze szkoły podstawowej i gim-
nazjaliści. Niestety zabrakło w tym 
roku młodzieży licealnej.  Miłym za-
skoczeniem była duża frekwencja w 
kategorii rodzina, w której wystarto-
wało 15 drużyn. To sprawiło, że zawo-
dy przybrały wymiar nie tylko rywa-
lizacji stricte sportowej skierowanej 
na osiągniecie dobrego wyniku, ale 
także wymiar dobrej zabawy i radości 
ze wspólnie spędzonego czasu.

Impreza miała na celu popularyza-
cję sportu oraz zdrowego trybu życia 
i skierowana była przede wszystkim 
do dzieci w różnym przedziale wieko-
wym począwszy od przedszkolaków 
kończąc na pełnoletniej młodzieży. 
W biegach udział wzięły również 
osoby dorosłe na swoim koronnym 
dystansie 3 000 m. Przykładem dba-
nia o zdrowy tryb życia w ostatnim 
czasie jest radny Pan Bogdan Widak, 
dla którego start w „Polska Biega” był 
kolejnym etapem realizacji własnej 
wizji dbania o swoje zdrowie i samo-
poczucie. Efekty Jego wysiłków są 
widoczne już od kilku miesięcy.

W tegorocznej imprezie nagrodzeni 
zostali zdobywcy pierwszych trzech 

miejsc w każdej kategorii biegu. Otrzy-
mali dyplomy, medale i nagrody rze-
czowe. Każdy uczestnik biegu oprócz 
pamiątkowego dyplomu uczestnictwa 
i breloczka Piechowic otrzymał bez-
płatny bilet wstępu do Aquaparku w 
Hotelu Jan w Wojcieszycach. Dodatko-
wo zakupiony został sprzęt sportowy 
i edukacyjny dla każdej piechowickiej 
placówki. Nagrody ufundowane zo-
stały przez Urząd Miasta Piechowice, 
Hotel JAN w Wojcieszycach oraz Hutę 
Julię w Piechowicach.

W tym miejscu należy podkreślić 
udział Huty Julia (kryształowe nagro-
dy, vouchery na warsztaty, wejściów-
ki na zwiedzanie) oraz Hotelu JAN w 
Wojcieszycach w zabezpieczeniu na-
gród dla uczestników imprezy „Pol-
ska Biega”. O ile współpraca z Hutą 
Julia od wielu miesięcy, czy nawet lat 
przebiega wzorowo i zawsze możemy 
liczyć na ich pomoc, o tyle własna ini-
cjatywa Hotelu JAN ufundowania dla 
wszystkich uczestników biegów dar-
mowych wejściówek do Aquaparku 
w Wojcieszycach niezwykle mile nas 
zaskoczyła.

Serdecznie dziękujemy w/w fir-
mom za ufundowanie nagród i mamy 
nadzieję, że ta współpraca w dalszym 
ciągu będzie rozwijana i kontynuowa-
na przynosząc tym samym korzyści 
dla wszystkich stron.

Szczegółowe wyniki oraz fotogale-
ria znajdują się na stronie www.pie-
chowice.pl

M. Głowala

„Polska Biega” za nami

3 czerwca 2015 roku w Piechowicach na 
stadionie miejskim przy pięknej słonecznej 
pogodzie, odbyły się zawody sportowe pn. 
VII Memoriał Łukasza Semeriaka w Biath-
lonie Letnim. Organizatorem imprezy był 
UKS Krokus przy SP 1 w Piechowicach 
oraz Gmina Miejska Piechowice i ZSO-
iMS Szklarska Poręba.

W zawodach  wzięło udział 150 młodych 
biathlonistów z miejscowości: Świeradów 
Zdrój, Szklarska Poręba, Jelenia Góra, Lu-
bawka, Sosnówka, Gdynia i Piechowice. 
Zawodnicy pobiegli na dystansach od 3km 
do 1,5km z dwoma strzelaniami z pozycji 
leżącej za każdy niecelny strzał zawodnik 
otrzymywał 30 sekund kary doliczanej do 
czasu biegu. Zwycięzcy poszczególnych 
kategorii wiekowych to: Kamil Sadowski - 
MUKN pod Stróżą Miszkowice (Lubawka); 
Marcelina Badacz - MKS Karkonosze Jele-
nia Góra; Dawid Woźniak - MKS Karkono-

sze Jelenia Góra; Grzegorz Dereń - MUKN 
pod Stróżą Miszkowice (Lubawka); Sandra 
Fryczyńska - UKS Kamieńczyk; Marcin 
Zawół – SP5 Szklarska Poręba; Małgorza-
ta Kornalewicz - SP1 Szklarska Poręba; 
Konrad Badacz - UKS Krokus Piechowice; 
Roksana Jarmakowicz – UKS Olimpijczyk 
Sosnówka; Szymon Jedziniak i Angelika 
Nowicka – oboje UKS Krokus Piechowice.

Serdeczne podziękowania dla Burmistrza 
i władz Miasta Piechowice za wspieranie 
imprezy, dyrektor SP1 w Piechowicach 
oraz dyrektor ZSO i MS Szklarska Poręba 
za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu 
zawodów. Wielkie podziękowania również 
wszystkim wolontariuszom, rodzicom, sę-
dziom, trenerom,  zawodnikom. Do zoba-
czenia za rok na VIII Memoriale Łukasza.

Ze sportowym pozdrowieniem
Prezes UKS Krokus

Ewelina Jedziniak

Memoriał im. Łukasza Semeriaka



6/15 CZERWIEC 2015INFORMATOR  PIECHOWICKI


