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NAJLEPSI UCZNIOWIE ZE STATUETKAMI 
PRIMUS INTER PARES

Uroczysta akademia zorganizowana została 
już po raz szesnasty. Galę otworzył bur-
mistrz Jacek Kubielski, wyrażając swój 
podziw dla osiągnięć uczniów, gratulując 
im oraz nauczycielom doskonałego przygo-
towania i znakomitych wyników. Laureaci 
tej prestiżowej nagrody to uczniowie, 
którzy mogą pochwalić się średnią ocen 
5,0 lub wyższą oraz wzorowym lub bardzo 
dobrym zachowaniem w pierwszym seme-
strze danego roku szkolnego.

-

- 

Statuetki oraz listy gratulacyjne dla rodzi-
ców uczniów wręczali w sali widowisko-
wej Piechowickiego Ośrodka Kultury, bur-
mistrz, wraz z dyrektor placówki Marzeną 
Sąsiada i przedstawicielką rady rodziców.

Na zakończenie uroczystości uczniowie 
piechowickiej jedynki przygotowali spek-
takl “Droga Życia”

Robert Kotecki
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Czy dworzec będzie miejski ?
Burmistrz Jacek Kubielski wystosował pismo do PKP Nieruchomości we Wro-
cławiu, w sprawie przekazania gminie budynku dworca kolejowego.

 Docelowo chcielibyśmy sprawić 
aby mógł pełnić funkcje publiczne, które 
uzupełnią jego pierwotne przeznaczenie, 
którym pozostanie funkcja obsługi ruchu 
kolejowego – podkreśla burmistrz. 
 Pomysłów na wykorzystania 
wnętrza budynku nam nie brakuje. - W 
obiekcie jest sporo wolnych przestrzeni, 
zwłaszcza w części magazynowej. Mogłyby 
w niej zostać stworzone sale konferencyjne,  
czy choćby sala wystawowa z ekspozycją 
regionalno – historyczną. Po ewentualnym 
przejęciu koniecznym stanie się zapewnie-
nie nowych mieszkań lokatorom mieszka-
jącym w budynku dworca, tak aby w przy-
szłości  mógł być on wykorzystywany w 
całości na cele publiczne, stając się jedno-
cześnie wizytówką miasta. 
 PKP jest otwarta na rozmowy w tej 
sprawie. Teraz spółka PKP Nieruchomości 
wystąpi z wnioskiem do Ministerstwa 
Infrastruktury o ustalenie warunków nota-
rialnego przekazania obiektu w użytkowa-
nie. Jeśli sprawę uda się s  nalizować, kolej-
nym krokiem będzie pozyskanie środków 

(ministerialnych lub unijnych) aby przepro-
wadzić remont i adaptację budynku. Jeśli 
jednak środków zewnętrznych będzie za 
mało, niewykluczone, że prace remontowe 

trzeba będzie prowadzić etapowo.

Robert Kotecki.

D  
Trwają prace przy utwardzeniu nawierzchni 
dojazdu do budynków garażowych obok 
ulicy Cmentarnej. Mieszkańcy posiada-
jący tam swoje garaże o tego typu inwesty-
cje wnioskowali od wielu lat. Problemem 
jednak były zwykle przeszkody formalne, 
bowiem znajdujący się tam miejski teren 
nie był działką drogową. To m.in. z tego 
powodu inwestycja prowadzona jest w 
ograniczonym przebiegu i polega na utwar-
dzeniu powierzchni gruntu. 

Jedną jednak z ważniejszych kwestii było 
odprowadzenie wód opadowych z pod-
jazdu. Dojazd bowiem  musi mieć ukształ-
towany spadek zapewniający spływ wody. 
Dzięki inwestycji skończą się wreszcie 
uciążliwości z jakimi zmagali się od wielu 
lat nasi mieszkańcy.

NOWE GODZINY PRACY 

URZĘDU MIASTA : 

Poniedziałek 7:30 – 16:00
Wtorek          7:30 – 16:00
Środa             7:30 – 15:30
Czwartek       7:30 -  15:30
Piątek             7:30 – 14:30



„W ” –  
Dobiegł końca program „wymiany kotłów stałopalnych starej generacji na przyjazne śro-
dowisku źródła ciepła na terenie Gminy Miejskiej Piechowice” realizowany na przełomie 
lat 2018/2019.

 Dotacja przydzielana była w wyso-
kości do 50% poniesionych kosztów  kwali-
 kowanych  na  zadanie w zakresie  zmiany  

systemu   ogrzewania   w jednym   lokalu   
mieszkalnym  lub  nieruchomości  o cha-
rakterze mieszkalnym, w maksymalnej 
wysokości do:
dla domu jednorodzinnego - 10.000,00 zł;
dla mieszkania w budynku wielorodzinnym 
- 7.000,00 zł;
 W trzecim etapie naboru wniosków 
do  nansowanie otrzymało 16 rodzin na 
łączną kwotę 116.500 zł. Od chwili rozpo-
częcia programu łącznie zostało zlikwido-
wanych 116 kotłów stałopalnych w  tym 56 
w lokalach mieszkalnych i 60 w domach jed-
norodzinnych. Uruchomiono 95 instalacji 

opartych na przyjaznym źródle produkcji 
ciepła: 71 kotłów gazowych, 16 kotłów bio-
masowych 5 klasy, 4 kotły na paliwo stałe 5 
klasy, 4 piece elektryczne. 
 Wartość wykonanych instalacji 
opiewa na kwotę 1.589.165,99 zł, z czego 
dotacja stanowi 744.064,37 zł.
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„Czesko-Polski Szlak Grzbietowy - część zachodnia 
- Rokytnice i Piechowice z widokiem na Karkonosze”

 Projekt zakłada budowę tarasu 
widokowego w Michałowicach na tzw. 
Złotym Widoku. Inwestycja niewątpliwie 
przyczyni się do efektywniejszego wykorzy-
stania potencjału turystycznego tego atrak-
cyjnego miejsca. Rozciąga się bowiem z 
niego wyjątkowy widok na Karkonosze oraz 
dolną część Szklarskiej Poręby. Budowa 
platformy umożliwi wysunięcie punktu 
widokowego o około 14 metrów od szlaku 
i zespołu skalnego a tym samym zapewni 
szerszą panoramę pasma górskiego. 
 Prócz tego w ramach inwestycji 
przygotowanych zostanie 18 miejsc par-
kingowych przed szlakiem prowadzącym 
na taras, miejsce letniej rekreacji oraz punkt 
przy którym będzie można dokonać samo-
dzielnej naprawy roweru. Drugi z parkin-
gów powstanie w ramach tego projektu w 
samych Piechowicach.
 Program Interreg Republika Czeska 
– Polska umożliwia  nansowanie projektów 
transgranicznych na pograniczu czesko-pol-
skim. Zarządzany jest przez Ministerstwo 
Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej. 
Głównymi punktami kontaktowymi dla 
podmiotów zainteresowanych udziałem 

w Programie i bene  cjentów do  nanso-
wania są Wspólny Sekretariat z siedzibą 
w Ołomuńcu oraz urzędy marszałkowskie 
znajdujące się na obszarze programowania. 
 

Kwota dofinansowania na zadanie w 
Piechowicach to równowartość przeszło 
600 tysięcy złotych.

Robert Kotecki.
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Z P  “”
Zgodnie z zapowiedzią już od maja w Piechowicach znikną tzw. 
„dzwony” czyli pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów!

 Niestety dzwony w naszym mieście 
nie są utrzymywane w należytej czystości 
i tworzą się przy nich małe, dzikie wysy-
piska wszelkich odpadów w tym nawet i 
gabarytów. 
W miejsce pojemników Gmina zaopatrzyła 
mieszkańców w worki, które pozwolą na 
segregowanie odpadów na poszczególne 
frakcje u źródła, czyli w naszych domach.  
Mieszkańcom, którzy mają zadeklarowaną 
selektywną zbiórkę odpadów worki były 
dostarczane w marcu, natomiast osobom 
przystępującym do selekcji będą dostar-
czane sukcesywnie w dniu pierwszego 
selektywnego odbioru. 
 Jak segregować odpady? Dlaczego 
prawidłowe segregowanie odpadów jest 
takie ważne? 
ROZP ORZ ĄDZ ENIE MIN ISTRA 
ŚRODOWISKA z dnia 29 grudnia 2016 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu selektyw-
nego zbierania wybranych frakcji odpadów 
dopuszcza zbieranie wybranych frakcji 
odpadów w miejscu ich wytworzenia, 
czyli w domach,  w workach lub pojemni-
kach oznaczonych odpowiednim kolorem, 
naklejką lub napisem jaka frakcja znajduje 
się w danym pojemniku. 
 Selektywnie zbiera się:
1) papier; 
w skład frakcji wchodzą odpady z papieru, 
w tym tektury, odpady opakowaniowe 

z papieru i odpady opakowaniowe z 
tektury, zbiera się w workach/pojemni-
kach koloru niebieskiego oznaczonych 
napisem „PAPIER”, co ważne papier nie 
może być zanieczyszczony np. zatłuszczony 
– ręczniki papierowe którymi wycieramy 
tłuszcz powinny znaleźć się w pojemniku 
na odpady zmieszane ponieważ taki papier 
nie nadaje się do odzysku. 
2) szkło;
w skład frakcji wchodzą odpady ze szkła, w 
tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera 
się w workach/pojemnikach koloru zielo-
nego oznaczonych napisem „SZKŁO”
3) metale i tworzywa sztuczne (w tym 
PLASTIK) ;
 w skład których wchodzą odpady z metali, 
w tym odpady opakowaniowe z metali, 
odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 
opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
zbiera się w pojemnikach koloru żółtego 
oznaczonych napisem „Metale i tworzywa 
sztuczne”
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem bioodpadów 
zbiera się w workach/pojemnikach koloru 
brązowego oznaczonych napisem „BIO”
bardzo ważne jest aby do frakcji Bio tra  ały 
niezanieczyszczone odpady tylko takie jak 
obierki i resztki owoców i warzyw, resztki 
posiłków, skorupki jaj, fusy od kawy i 

herbaty, przeterminowane 
owoce i warzywa, rozdrob-
nione gałęzie, skoszoną 
trawę, liście, kwiaty, trociny, 
skrawki drewna.
5) Zmieszane odpady 
komunalne 
zbiera się w workach/
pojemnikach koloru czar-
nego oznaczonych napisem 
„ZMIESZANE” i trafia 
tam wszystko to, czego nie 
można odzyskać w procesie 
recyklingu np. zatłuszczony 
papier, artykuły higie-
niczne, ceramikę, odchody 
zwierzęce itp. 
 Segregując starannie 
odpady przyczyniamy się 
do wzrostu ich recyklingu 
a co za tym idzie do moż-
liwości ich ponownego 
wykorzystania. Jako miesz-
kańcy naszego wspólnego 
domu jakim jest ziemia 
jesteśmy zbiorowo zobowią-

zani do dbania o czystość w naszym otocze-
niu. Niestety nie wdrożenie selekcji i/lub 
jej nieprawidłowe prowadzenie skutkować 
będzie nieuniknionym drastycznym wzro-
stem cen. 
 Drodzy Mieszkańcy Piechowic. 
Informujemy iż zgodnie z Ustawa o odpa-
dach nie można spalać odpadów zielonych, 
gałęzi, traw, liści!  
Odpady zielone powstające przy pracach 
porządkowych w ogrodach takie jak gałęzie, 
liście, rośliny zielone też są objęte obowiąz-
kiem selektywnego zbierania. Osobom, 
które nie stosują się do przepisów i niele-
galnie spalają odpady zielone, grozi kara 
grzywny. 
 Przypominamy że  rma obsługu-
jąca nasze miasto odbierze od osób deklaru-
jących selektywną zbiórkę odpadów także 
i odpady zielone pod warunkiem ich nale-
żytego przygotowania do odbioru a mia-
nowicie popakowania w worki lub w przy-
padku gałęzi powiązania w wiązki o długo-
ści do 1 metra. Odpady zielone powyżej 1 
metra, grube gałęzie bądź nadwyżkę takich 
odpadów można oddawać również bezpłat-
nie w PSZOK na ulicy Bocznej 15.

Urząd Miasta Piechowice.
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Sportowo-obronny marzec dla uczniów 
z Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych

Liczni uczniowie z naszej szkoły - Zespołu 
Szkół Technicznych i Licealnych w marcu 
uczestniczyli w przedsięwzięciach o cha-
rakterze sportowym organizowanych w 
regionie. 
 Jest już tradycją, że udzielają 
pomocy organizatorom corocznego Biegu 
Piastów. Tak było i w tym roku, 2 marca nasi 
uczniowie-wolontariusze, od pierwszo-, do 
czwartoklasistów widoczni byli na trasie 
43 Biegu Piastów. A było co robić, skoro w 
biegu głównym uczestniczyło 1613 zawod-
ników. Pomagali organizatorom już kilka 
dni przed rozpoczęciem biegu w przygoto-
waniu trasy. Natomiast w trakcie imprezy, 
uczniowie po cywilnemu, w mundurach na 
trasie biegu podawali zawodnikom ciepłe 
napoje, uzupełniali oznakowania trasy 
biegu, pomagali organizatorom przy wrę-
czaniu medali zwycięzcom, pamiątkowych 
gadżetów uczestnikom. Kilku uczniów, w 
przebraniu różnych maskotek zabawiało 
najmłodszych widzów. Po zakończeniu 
biegu, pomagali organizatorom w pracach 
porządkowych. Uczniowie mieli także 
okazję zdobyć autograf, zamienić kilka zdań 
z wybitnymi zawodnikami w tej dziedzinie 
sportu, np. z Justyną Kowalczyk. Na różnych 
punktach, wzdłuż trasy biegu, widoczni byli 
m. in. uczniowie: Bartek Gancarek, Marcin 
Kolasiński, Norbert Kowalik, Bartek Madej, 
Konrad Majewski, Oliwia Michalak, 
Dawid Mierwiński, Krzysztof Ryś, Michał 
Skowroński, Krzysztof Wawrzyniak, 
Norbert Wrona. 

Tuż po zakończeniu 43 Biegu Piastów, dzie-
sięcioro uczniów i uczennic klas wojsko-
wych naszej szkoły uczestniczyło 4 marca 
2019 r. w manewrach sportowo-obronnych 
oraz zorganizowanym po raz piąty Crossie 
Mundurowym „Dla Wyklętych 1963” w 
23. Śląskim Pułku Artylerii w Bolesławcu. 
Na obiektach szkoleniowych pułku prze-
prowadzono manewry, w ramach których 
uczniowie klas mundurowych doskonalili 
umiejętności z musztry, budowy, składania 

i rozkładania broni strzeleckiej, rzutu gra-
natem oraz przyjmowania postaw strze-
leckich. Równolegle, uczniowie z 12 dol-
nośląskich i lubuskich klas munduro-
wych rywalizowali w turnieju strzelec-
kim z broni pneumatycznej prowadzonym 
przez Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62 
Kompanii Specjalnej „Commando”. 

Zwieńczeniem obchodów Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych był Cross Mundurowy 
„Dla Wyklętych 1963”, który obok 
manewrów sportowo – obronnych objął 
patronatem Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej Andrzej Duda. W biegu wzięło 
udział ponad siedmiuset zawodników: 
żołnierzy reprezentujących jednostki 11. 
Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej, 
żołnierzy amerykańskich stacjonujących 
w Bolesławcu oraz uczniów klas mundu-
rowych i stowarzyszeń strzeleckich, którzy 
oddali hołd niezłomnym na symbolicznym 
dystansie 1963 metrów.
Nasi uczniowie medalowego miejsca w 
turnieju strzeleckim nie wywalczyli, ale 
trzech z nich znalazło się w pierwszej 
dwudziestce i otrzymali medale upamięt-
niające udział w biegu „Dla Wyklętych 
1963”. Honorowanych było pierwszych 
stu zawodników (pięćdziesięciu Polaków 
i pięćdziesięciu Amerykanów). Medale 
zdobyli: Norbert Kowalik, Kajetan 
Nowakowski i Michał Skowroński. W 
trakcie trwania manewrów gospodarze 
zadbali, aby każdy uczestnik mógł posilić 
się żołnierską grochówką, wypić kawę lub 

herbatę. 

Kontynuacją sportowo-obronnej rywaliza-
cji dla naszych uczniów były zawody w jele-
niogórskiej Lidze Obrony Kraju. 19 marca 
2019 r. trzyosobowe reprezentacje dziew-
cząt i chłopców z naszej szkoły, w ramach 
Szkolnej Ligi Strzeleckiej uczestniczyły w 
zawodach strzeleckich z broni pneuma-
tycznej. Zawody „Wiosna z wiatrówką” o 
Puchar Prezydenta Jeleniej Góry, organi-
zowane były przez Jeleniogórski Zarząd 
Rejonowy Ligi Obrony Kraju w porozu-
mieniu z Naczelnikiem Wydziału Edukacji 
i Sportu Urzędu Miasta Jelenia Góra. 
Tradycyjnie zawody odbyły się na strzel-
nicy LOK „Na skałce”. Zawodnicy rywa-
lizowali w konkurencji: pneumatyczny 
karabinek sportowy 12 naboi (w tym dwa 
strzały próbne), czas 15 minut, odległość 10 
metrów, postawa stojąc z oparciem, przy-
rządy celownicze zamknięte.

Drużynę żeńską stanowiły uczennice: 
Wiktoria Cesarz, Karolina Kozar i Karolina 
Żywicka. W skład drużyny męskiej weszli 
uczniowie: Tomasz Fikier, Maciej Frątczak 
i Maciej Jędrzejczuk. Drużyna chłopców w 
klasy  kacji ogólnej zajęła drugie miejsce 
(228 punktów), natomiast żeńska, uplaso-
wała się na miejscu trzecim (204 punkty). 
W klasyfikacji indywidualnej Marcin 
Jędrzejczuk zajął drugie miejsce.
    

Zbigniew Kuśmierek
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Rekrutacja do ZSTiL 

W roku szkolnym 2019/2020 w Zespole 
Szkół Technicznych i Licealnych w 
Piechowicach prowadzony jest nabór do: 
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
3 – letniego po gimnazjum 
4 – letniego po ośmioletniej szkole 
podstawowej 
TECHNIKUM 
4 – letniego po gimnazjum 
5 – letniego po ośmioletniej szkole 
podstawowej 
SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA 
- po gimnazjum oraz po ośmioletniej szkole 
podstawowej 
W roku szkolnym 2019/2020 nie obowią-
zują progi punktowe 
W przypadku dużej ilości chętnych pierw-
szeństwo przyjęcia do Zespołu Szkół 
Technicznych i Licealnych w Piechowicach 
otrzymują: 
- kandydaci z problemami zdrowotnymi, 
które ograniczają możliwości wyboru 
kierunku kształcenia ze względu na stan 
zdrowia, potwierdzone opinią publicznej 
poradni psychologiczno- pedagogicznej w 
tym publicznej poradni specjalistycznej
- kandydaci spełniający jedno lub więcej 
kryteriów zgodnie z Art. 134 ust. 4 Ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe: 
wielodzietność rodziny kandydata, 

niepełnosprawność kandydata ,niepełno-
sprawność jednego z rodziców kandydata, 
niepełnosprawność obojga rodziców kan-
dydata, niepełnosprawność rodzeństwa 
kandydata, samotne wychowywanie kan-
dydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą 
zastępczą (zgodnie z art. 134 ust. 4 Ustawy z 
dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe) 
Przyjmowanie podań kandydatów do 
szkoły: 
1. Kandydat składa wniosek o przyjęcie do 
szkoły w terminie od 13 maja do 25 czerwca 
2019 r. (w postępowaniu uzupełniającym 
do 30 lipca 2019r.) wraz z następującymi 
dokumentami:
- opinią wydaną przez publiczną porad-
nię psychologicznopedagogiczną , w tym 
publiczna poradnie specjalistyczną, w 
sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia 
z problemami zdrowotnym 
- oświadczeniem o wielodzietności rodziny 
kandydata 
- orzeczeniem o potrzebie kształcenia spe-
cjalnego wydane ze względu na niepełno-
sprawność, orzeczenie o niepełnosprawno-
ści lub o stopniu niepełnosprawności lub 
równoważne orzeczenie wydane na pod-
stawie odrębnych przepisów 
- prawomocnym wyrokiem sądu rodzin-
nego orzekający rozwód lub separację lub 

akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym 
wychowywaniu dziecka oraz niewycho-
wywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego 
rodzicem; 
- dokument poświadczający objęcie dziecka 
pieczą zastępczą 

2. Dokumenty, o których mowa wyżej mogą 
być składane w postaci poświadczonej za 
zgodność z oryginałem przez rodzica kan-
dydata lub pełnoletniego kandydata od 
16.07.2019r. do 24.07.2019r. 
3.  Kandydat dołącza do wniosku o przyję-
cie do szkoły w terminie od 21 czerwca do 
25 czerwca 2019 r. następujące dokumenty: 
- świadectwo ukończenia szkoły podstawo-
wej lub świadectwo ukończenia gimnazjum
- zaświadczenie o szczegółowych wyni-
kach egzaminu ósmoklasisty (szkoła pod-
stawowa) lub zaświadczeniem o wynikach 
egzaminu gimnazjalnego (gimnazjum) 
- 2 fotogra  e legitymacyjne kandydata 
4. Weryfikacja wniosków przez komisję 
rekrutacyjną o przyjęcie do szkoły wraz 
z dokumentami do 28 czerwca 2019 r.(w 
postępowaniu uzupełniającym do 05 sierp-
nia 2019 r.)

ZSTiL w Piechowicach

“C P”   P W

Z okazji Pierwszego Dnia Wiosny 
21.03.2019 r. wszystkie grupy 
naszego  przedszkola wyjechały na 
wycieczki autokarowe. 
 Dwie młodsze grupy powitały 
Panią Wiosnę w  Jeleniej Górze  w sali 
zabaw „Stonoga”, gdzie  dzieciaki po zimie 

przez dwie godziny 
mogły wyszaleć się do 
woli. Natomiast dwie 
starsze  grupy udały 
się do teatru animacji  
na pełen wrażeń spek-
takl muzyczny   „Kot w 
butach”. Przejazd auto-
karem sf inansował  
Urząd Miasta w zakre-
sie realizacji „Planu pro-
filaktycznego przeciw-
działania alkoholizmowi 
i narkomanii”.  
 Z przyjemno-
ścią zawiadamiamy, iż 
jednym z artystów kon-
certu muzycznego w 

Szkole Muzycznej w Cieplicach, na który  
udała się grupa starszaków, był nasz ubie-
głoroczny absolwent Tymoteusz Bigda.  
Jesteśmy dumni z osiągnięć naszych dzieci 
i śledzimy karierę każdego z nich. Brawo!
W dalszym ciągu trwa rekrutacja.
 A już dzisiaj zapraszamy wszystkich 

Piechowiczan do naszego ogrodu na festyn 
„Święto Polskiej Niezapominajki”. Festyn 
odbędzie się  15 maja 2019r. o godz. 9.30

Przedszkole Samorządowe nr 1
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 Urodzinowy wernisaż
To był jedyny w swoim rodzaju wernisaż pod tytułem „RZEMIOSŁO

Na wernisaż w piechowickim 
POK-u przybyli mieszkańcy 
Piechowic, rodzina i przyjaciele 
artysty. 

 Spotkanie rozpoczęło się od biogra-
 i jubilata, podczas której przytoczono naj-

ciekawsze chwile okraszone wieloma cieka-
wymi komentarzami. Były kwiaty, życzenia 
t tradycyjny „sto lat”, po którym goście udali 
się do galerii oglądać wystawę. Jednym z 
prezentów był występ akordeonowy wie-
loletniego przyjaciela Pana Stanisława - 
Tadeusza Wojczala. Nie zabrakło również 
włodarzy miasta Piechowic z Burmistrzem 
Jackiem Kubielskim, który gratulował jubi-

latowi i rodzinie wspaniałego dorobku 
artystycznego.
 Córka Ewa, która jest głównym 
organizatorem wystawy, przedstawiła cząst-
kowy dorobek artysty. Zaprezentowane 
obrazy, rzeźby i grawerowane kryształy 
to zaledwie ułamek zbioru, którego ilość 
mogłaby wypełnić niejedną galerię.
”-Stanisław Zając urodził się w Strzykułach 
(woj. mazowieckie, gmina Ożarów 
Mazowiecki). Kiedy miał 5 lat wybuchło 
Powstanie Warszawskie. Jednym z wielu 
wspomnień z okresu dzieciństwa pana 

Stanisława jest 
przejazd mostem 
p o n t o n o w y m 
d o  z n i s z c z o -
nej Warszawy. 
Po zakończeniu 
działań wojen-
nych nadarzyła 
się okazja emi-
gracji na tereny 
Dolnego Śląska. 
Wraz ze znajo-
mym ojca wyru-
szyli pociągiem 

do Jeleniej Góry, a później do Piechowic. 
Uczęszczał do piechowickiej podstawówki, 
gdzie poznał swoją przyszłą żonę - panią 
Reginę. Swój talent plastyczny postanowił 
rozwijać decydując się na podjęcie eduka-
cji w Bolkowie, gdzie mieściła się wówczas 
Zasadnicza Szkoła Ceramiczna. Pan 
Stanisław z uśmiechem wspomina swoją 
nauczycielkę rysunku p. Annę Dworak, 
która uczyła go m.in. kaligrafować. Szkoła 
w Bolkowie dała panu Stanisławowi zawód 
malarza na ceramice. Po zdobyciu wykształ-
cenia zaproponowano mu pracę przy cera-
mice w Wałbrzychu. Jednak ze względu 
na szkodliwy wpływ na zdrowie wał-
brzyskiego przemysłu kopalnianego, sam 

poprosił o przeniesienie w inne 
miejsce. Tak tra  ł do „Julii” - huty 
szkła kryształowego, która pod 
tą nazwą funkcjonuje od 1958r. 
Jako grawer pracował zarówno w 
Szklarskiej Porębie, Górzyńcu, jak 
i Piechowicach. Tego trudnego rze-
miosła uczył się od niemieckiego 
mistrza- Adolfa Ilgnera. W tamtych 
czasach w hucie pracowali równo-
legle Niemcy, Czesi i Polacy. Nie 
była to jednak łatwa współpraca. 
Zdarzały się „incydenty” wzajem-
nego psucia partii wytapianego 
szkła, czy niechęć do podziele-

nia się z innymi swoją wiedzą. W tamtych 
latach prace wykonywało się przy tzw. 
„warsztacie”. Kryształowe wyroby grawero-
wało się miedzianymi kulkami z piaskiem. 
Była to wymagająca rzemieślniczo-arty-
styczna praca, której efekty były niepowta-
rzalne i jedyne w swoim rodzaju. W dzisiej-
szych czasach popularne jest o wiele mniej 
pracochłonne piaskowanie, czy grawero-
wanie przy pomocy lasera. Pan Stanisław 
niejednokrotnie sam tworzył nowe wzory, 
a ozdobione nimi produkty były eksporto-
wane do wielu zakątków Świata.



    I  P  4/19 kwiecień 2019       9

Stanisława Zająca
 I  PASJA”,  któr y okazał się prezentem z okazji 80 urodzin artysty.

 Ok. 1970 roku powstała grawernia 
kryształów w Górzyńcu. Pracowali w niej 
znakomici fachowcy jak: Roman Fontani, 
Piotr Kozłowski, Wiesław Ciepielewski 
oraz Stanisław Zając i Feliks Wiśniewski. 
Pan Stanisław wspomina, że w Górzyńcu 
czasami realizowali więcej zamówień niż 
w Piechowicach. W latach 80-tych, kiedy 
NSZZ Solidarność organizowała w kraju 
wiele strajków, chciał wraz z kolegami 
wydzierżawić grawernię i dalej pracować 
już na własne konto, ale władze ówcze-
snej „Julii” się na to nie zgodziły. W latach 
‘70 i ‘80 tych pan Stanisław jako repre-
zentant huty „Julia” jeździł na targi do 
Kolonii, Paryża, Wiednia, czy Bonn pro-
mować polskie kryształy. W czasach komu-
nizmu wydostać się poza granice kraju było 
nie lada wyczynem. Jego twórczość oraz 
mistrzowsko grawerowane szkło wprowa-
dzały nutę europejskiego stylu w epatują-
cej szarością rzeczywistości. Szyldy, gra  ki, 
tablice informacyjne itp., które tworzył były 
zawsze barwne i wykonane z najwyższą 
starannością.
 Pan Stanisław ciepło wspomina 
dyrektora „Julii” – p. Filipiaka, dzięki 
któremu jako rzemieślnicy mieli gdzie pra-
cować i co produkować w czasach kryzysu 
huty. Były to m.in. puchary dla wojska, pro-
dukty na eksport do Wietnamu i Japonii. W 
1974 roku, w związku z chwilową poope-
racyjną niesprawnością rąk, dyrektor 
Filipiak oddelegował pana Stanisława do 
Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych. 
Tam przez rok szkolił i kształcił przy-
szłe pokolenia grawerów szkła, dzieląc się 
wiedzą o tajnikach tego zawodu. Na prośbę 
Zdzisława Babkiewicza - Naczelnika Miasta 
Piechowice pan Stanisław namalował herb 
Piechowic rekonstruując go z odnalezio-
nych w prezydium niemieckich zapisków 
i grafik. Schronisko „Złoty Widok” w 
Michałowicach do dziś zdobią wizerunki 
Teo  la Ligenzy i Mieczysława Holza wyko-
nane przez pana Stanisława w formie pła-
skorzeźb. Proboszcz piechowickiej para  i 
ks. Henryk Hallada również chętnie korzy-
stał ze wsparcia pana Stanisława przy two-
rzeniu planów rekolekcji dla dzieci oraz 
ogromnego portretu Jana Pawła II (2 x 
3m). Proboszcz zamówił również grawero-
wany wizerunek Papieża Jana Pawła II. Było 
to niedługo po wyborze Polaka na głowę 
Kościoła Katolickiego. Podczas spotkania w 
Watykanie piechowicki Proboszcz przekazał 
ten nietuzinkowy podarunek na ręce Karola 
Wojtyły. Ten nie krył podziwu pytając 

„Czyje ręce zrobiły coś tak pięknego?”, na 
co Ksiądz Hallada odpowiedział„ Zrobiły 
to ręce zdolnego, para  anina z Piechowic”, 
a później przywiózł panu Stanisławowi 
pamiątkowy obrazek z wpisem od Papieża. 
Nasz dzisiejszy bohater wykonywał także 
zamówienia dla Karkonoskiego Parku 
Narodowego, prywatnych klientów, robił 
grawerowane medale na zawody Enduro 
w Szklarskiej Porębie czy miejskie tablice 
informacyjne. Jego pasja to zarówno malar-
stwo, rzeźbiarstwo oraz grawerowanie, 
które zachwycają odbiorców różnorodną 
tematyką. Przekonać się o tym można oglą-
dając autorską wystawę pana Stanisława w 
naszej galerii”.
 Wystawę zaprezentowaną w pie-
chowickim POK-u można obejrzeć w galerii 
wystawowej na 1 piętrze do 5 maja 2019 r. w 
godz. od 10.00 – 17.00. 
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D B W  P

 Dni Baby Wielkanocnej obcho-
dzono już po raz trzynasty. I wcale nie była 
to pechowa edycja. Wręcz przeciwnie – 
dopisała frekwencja, a mieszkańcy chętnie 
brali udział we wspólnej zabawie. 
-

 – tłuma-
czy Anna Kalisz, dyrektor Piechowickiego 
Ośrodka Kultury.
 Bardzo ważną częścią tego wyda-
rzenia były wielkanocne warsztaty. W sali 
widowiskowej każdy uczestnik mógł spró-
bować zdobienia pisanek różnymi techni-
kami. Pisanki brały później udział w kon-
kursie, a najlepsze prace były nagradzane. 
Ważnym akcentem w sobotniej części Dni 
Baby Wielkanocnej były warsztaty zdobie-
nia palm wielkanocnych. 
- 

– dodaje dyrektor POK.
 Nie zabrakło także kulinarnych 
wielkanocnych akcentów. Były razowce, 
żury, babeczki, baranki i jadalne ozdoby 
wielkanocne. Tegoroczną nowością był 
pokaz wytwarzania serów przeprowadzony 
przez lokalnych, piechowickich ekoprodu-
centów z Ptasiej Farmy. 

– mówił Przemysław 
Jaworski z Ptasiej Farmy.
 Dużo działo się także na scenie. 
Przed licznie zgromadzoną publiczno-
ścią wystąpiły lokalne (i nie tylko) zespoły 
ludowe. Wielkanocny koncert zainaugu-
rował występ przedszkolaków z „Chatki 
Puchatka”. Po nich na scenie zaprezen-
towały się piechowickie Szklarki a także 
Rybniczanki, zespół „Marzenie” ze Szklarek, 
zespół Miłek, zespół Karkonosze oraz 
zespół Szarotka. W niedzielę jako pierwsze 
na scenie pojawiły się dzieci z Przedszkola 
Samorządowego nr 2, a także zespoły 
: Sybiraczki i Kresowianie, Kowarskie 
Wrzosy, Izerskie Bogdanki, Gościniec oraz 

Wojcieszowianki. 
Uczestnicy wielkanocnej zabawy po raz 
kolejny wspierali chorego na autyzm 
Kaspiana. A można było to zrobić 
kupując jedną z wielkanocnych ozdób. 
Kaspian potrzebuje długotrwałej terapii 

i rehabilitacji aby dogonić swoich rówie-
śników. A to niestety wiąże się z kosztami. 
Kaspiana można także wspomóc przeka-
zując datek za pośrednictwem fundacji 
AVALON do czego zachęcamy.

Adrian Klimas.
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Szanowni Mieszkańcy Piechowic

W  związku  z  realizacją II edycji konkursu dla mieszkańców i instytucji pn. 
„Ładnie Mieszkać” pragniemy zaprosić do uczestnictwa wszystkich mieszkań-
ców Piechowic. 

 W okresie od 01.04.2019 r. do 31.05.2019 r. mieszkańcy oraz instytucje mogą  zgłaszać pisemnie lub w 
formie elektronicznej kandydatów wskazując ich lokalizację oraz nieruchomość (posesję),  która mogłaby być 
nagrodzona w konkursie na adres : Urząd Miasta Piechowice Wydział Promocji Miasta ul. Kryształowa 49, tel. 
75 754 89 00, 58-573 Piechowice,  e-mail: promocja@piechowice.pl lub Grzegorz Rybarczyk mail:  grzegorz.
sm@interia.pl  Warunkiem zgłoszenia jest uzyskanie zgody administratora nieruchomości.
 Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń zostanie powołana grupa jurorów, którzy przeprowadzą kon-
trole zgłoszonych posesji w ramach, których zostanie wykonana dokumentacja fotograficzna. Po zakończeniu 
wszystkich przeglądów zostaną wyłonieni laureaci konkursu, którzy otrzymają nagrody rzeczowe. 
 Nagrody będą wręczane w dniu 15.06.2019 r. podczas imprezy miejskiej pn. „Kryształowy Weekend”.   
Organizatorem konkursu jest Burmistrz Miasta Piechowice Jacek Kubielski, Radny Rady Powiatu Jeleniogór-
skiego Grzegorz Rybarczyk oraz Radny Rady Miasta Piechowice Leon Smolczyński.  



 12     I  P   4/19 kwiecień 2019    

ANKIETA SENIOR 60+ W PIECHOWICACH

Karkonoska Grupa Inicjatyw Senioralnych 
oraz Karkonoska Akademia Aktywnych 
Seniorów w Jeleniej Górze zaprosiła seniorów 
powiatu i miasta Jelenia Góra do udziału w 
badaniu ankietowym, które ma zidenty  ko-
wać rzeczywiste lokalne potrzeby osób star-
szych. 
 Wyniki anonimowych badań 
ankietowych stanowić będą podstawę do 
opracowania katalogu potrzeb i zakresu 
działań zmierzających do  potrawy jakości 
życia seniorów w Kotlinie Jeleniogórskiej.   
Wykorzystując wypełnione ankiety przez 
piechowickich seniorów,   opracowano    i 
wskazano najpilniejsze potrzeby nurtu-
jące piechowickie środowisko.W ankiecie 
uczestniczyło ponad  40-tu piechowickich 
seniorów. Większość, bo ponad 70 %, stano-
wiły kobiety w wieku  60 -69 lat  ze średnim 
wykształceniem.
 Co sądzą piechowiccy senio-
rzy i jakie są ich najważniejsze potrzeby,   
z którymi borykają się na co dzień? Jaka 
pomoc jest niezbędna?
Problemy najczęściej dotykające ludzi 
starszych to: samotność, choroby, trudny 
dostęp do usług medycznych i rehabilita-
cyjnych. Pomoc świadczona przez powia-
towe, miejskie, gminne i lokalne instytu-
cje oceniona została na średnim poziomie. 
Osoby starsze głównie otrzymują bezpłatną 
pomoc od rodziny sąsiadów i przyjaciół. 
Najczęściej jest to pomoc w zakupach, w 
przygotowaniu posiłków, pomoc rzeczowa 
i  nansowa, czasami całodobowa opieka na 
chorym, pomoc pielęgniarki środowisko-
wej, pomoc w pracach codziennych, przy-
noszenie węgla, załatwiane spraw bytowych, 
a czasami  sąsiedzkie spotkania w gronie 
zaprzyjaźnionych osób.
 Pomoc MOPS-u została oceniona 
na średnim poziomie. MOPS powinien ofe-
rować więcej usług opiekuńczych, wsparcie 
rzeczowe i  nansowe, utrzymywać częstsze 
kontakty z seniorami i niepełnosprawnymi. 
Jako, że w naszym mieście nie ma klubu 
seniora, potrzeby seniorów w większości 
przypadków zaspakajane są przez Miejskie 

Koło PZERiI nr 9. Większość osób, które 
wypełniły ankiety, to członkowie naszego 
Koła Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Problemy najważniejsze utrudniające funk-
cjonowanie osobom starszym w naszym 
piechowickim środowisku lokalnym: 
brak funduszy (niejednokrotnie na leki) – 
niskie emerytury lub renty, brak lekarzy spe-
cjalistów w Piechowicach, trudny dostęp do 
usług rehabilitacyjnych i ich niska częstotli-
wość, bariery architektoniczne,  brak wind w 
blokach i instytucjach użyteczności publicz-
nej, niejednokrotnie brak podjazdów, mała 
ilość przejść dla pieszych przez jezdnię 
(szczególnie w Piechowicach Średnich przy 
przystanku na ul. Nadrzeczną), mała ilość 
miejsc parkingowych dla inwalidów – tzw. 
niebieskich kopert, wysokie krawężniki na 
jezdni przy przejściach dla pieszych, samot-
ność, szczególnie osób z niepełnosprawno-
ścią ruchową, które mieszkają na wyższych 
piętrach,  brak ławek do odpoczywania   
podczas spacerowania po ulicach Miasta 
(w ubiegłych latach było ich bardzo dużo 
wzdłuż ulicy Kryształowej i Nadrzecznej), 
mała ilość koszy na śmieci ustawionych na 
traktach spacerowych  Aby ten stan uległ 
poprawie, należałoby:
• zwiększyć dostępność do lekarzy 

specjalistów, 
• zapewnić więcej usług rehabilitacyj-

nych i zwiększyć ich częstotliwość,
• do  nansować usługi opiekuńcze, 
• zwiększyć liczbę pracowników 

opiekuńczych, 
• zwiększyć środki  nansowe na opiekę 

na chorymi, 
• doprowadzić do uruchomienia Domu 

Dziennego Pobytu dla Seniorów lub 
Klubu Seniora, 

• zlikwidować bariery architekto-
niczne, tj. zrobić bezkolizyjne pod-
jazdy w niektórych placówkach uży-
teczności publicznej, obniżyć kra-
wężniki przy przejściach dla pieszych  
przez jezdnię, oznaczyć /wymalować/ 
przejście w Piechowicach Średnich na 
ul. Nadrzeczną, wyznaczyć miejsca 

parkingowe dl inwalidów – tzw. niebie-
skie miejsca do parkowania dla inwali-
dów posiadających karty parkingowe, 

• ustawić ławki do odpoczywania na 
trasach spacerowych wzdłuż ulicy 
Kryształowej i Nadrzecznej, 

• zwiększyć liczbę koszy na śmieci na 
chodnikach.

 Ponad 75 % ankietowanych ocenia 
swój stan zdrowa jako raczej dobry i dobry.
Większość, bo ponad 60 % ankietowanych, 
jest w stanie zapewnić sobie samodzielne 
warunki funkcjonowania we własnym 
domu. Tylko 40 % wypełniających ankietę 
zadeklarowało, że korzysta z czyjejś pomocy 
i są to głównie dzieci, sąsiedzi i przyjaciele. 
Na terenie Miasta mamy dogodny dostęp 
do wszystkich punktów usługowych, tj. 
Urząd, poczta, przychodnia. Transport 
publiczny zaspakaja potrzeby komunika-
cyjne w należytym stopniu. 
 Większość osób starszych korzysta 
z telefonów komórkowych i smartfonów, 
natomiast mniej osób obsługuje komputer. 
Ponad 60% zna przywileje i ulgi dla osób 
starszych. Uważają też, że nasza miejsco-
wość jest przyjaznym miejscem do życia 
osób starszych – „tak” i „raczej tak” uważa 
80 % badanych.
 Szanowni Państwo! Dlatego, chcąc 
integrować piechowickich emerytów i ren-
cistów, walczyć   z  wykluczeniem społecz-
nym, dbać o poprawę życia kulturalnego i 
podnoszenie sprawności  zycznej i umy-
słowej Zarząd Koła nr 9 PZERiI organi-
zuje w naszym mieście  różne formy akty-
wizacji osób w podeszłym wieku: wycieczki, 
imprezy plenerowe, sportowe, kursy nauki 
języków obcych (angielskiego i niemiec-
kiego), kursy komputerowe, zajęcia choreo-
terapeutyczne,   koła zainteresowań. Takie 
inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają 
seniorom nie tylko się rozwijać, ale również 
przeżywać drugą młodość.

Na podstawie wypełnionych ankiet
SENIOR+ opracował 
Stanisław Łabęcki.

N  “C P”

Szanowni rodzice oraz opiekunowie, 
uprzejmie informujemy o trwającej rekru-
tacji do naszego przedszkola. Wniosek 
o nabór dziecka dostępny jest na naszej 
stronie internetowej: www.puchatekpie-
chowice.szkolnastrona.pl lub w sekretaria-
cie przedszkola.
Nasza placówka prowadzi swoją działal-
ność od 1982 roku. Wykwali  kowana kadra 

zapewnia wszechstronny rozwój dzieci. 
Każdy nauczyciel wkłada wiele serca w 
swoją pracę budując dobre relacje z pod-
opiecznymi. Funkcjonują u nas cztery 
grupy wiekowe: I grupa – dzieci 2,5 roczne 
i 3  latki, II grupa – 4 latki, III grupa – 5 
latki oraz IV grupa – 6 latki. Zapewniamy 
naszym dzieciom interesujące i prak-
tyczne zabawy i zajęcia prowadzone przez 

nauczycieli i instruktorów zajęć dodat-
kowych. Prowadzimy także terapię logo-
pedyczną. Przedszkole posiada wspa-
niałe zaplecze: duży, bezpieczny ogród, 
przestronne, słoneczne sale zajęć oraz 
salę ogólną, gdzie organizowane są różne 
imprezy, czy konkursy.
Zapraszamy!
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C     “C M”

„Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno!”  
„Marzanno, Marzanno Ty zimowa panno! 
Ciebie pożegnamy wiosnę przywitamy! 
- z tymi słowami  dzieci z Przedszkola 
„Pod Czerwonym Muchomorem”  w 
Piechowicach  wyruszyły na ulice miasta, 
by powitać najpiękniejszą porę roku, na 
którą wszyscy czekaliśmy z wielką niecier-
pliwością, a mianowicie wiosnę. Barwny 
korowód przedszkolaków z kolorowymi 
kwiatami, instrumentami, śpiewających 
wiosenne piosenki przemaszerowały przez 
miasto, by powrócić na plac przedszkolny 
i przepędzić panującą zimę.  Wszystkim 
napotkanym mieszkańcom miasta dzieci 
wręczały własnoręcznie przygotowane 
papierowe kwiaty.  Aby tradycji stało się 
zadość, symbol zimy - kukłę Marzanny 
wszystkie grupy uroczyście pożegnały. 
Dzieci głośnym okrzykiem: „Precz zimo 
zła, my chcemy wiosnę!” wystraszyły zimę, 
a następnie przy wspólnym śpiewie i zaba-
wach powitano wiosenny gaik. W ten sym-
boliczny sposób przedszkolaki pożegnały 
zimę i powitały wiosnę.
                                               S. Januszkiewicz

Spotkanie ze Strażą Pożarną 
4 kwietnia do naszego przedszkola zostali 
zaproszeni bardzo wyjątkowi goście, a 
mianowicie gościliśmy strażaków z OSP 
KSRG Sobieszów. W trakcie spotkania 
dzieci wysłuchały opowieści o trudnej 
i niebezpiecznej pracy strażaka, dowie-
działy się także w jakich okolicznościach 
można wezwać Straż Pożarną i że stra-
żacy nie tylko gaszą pożary, ale również są 
wzywani do wypadków samochodowych, 
ratują zwierzęta, pomagają przy powodzi. 
Dzieci miały możliwość z bliska zobaczyć 
sprzęt gaśniczy, ratunkowy, strój strażaka 
oraz mogły wejść do wozu strażackiego. 
Strażacy zaprezentowali również dzieciom 
pokaz lania wody wężem strażackim oraz 
wybrane dzieci mogły spróbować swoich 
sił  w strącaniu pachołków wodą. Składamy 
serdeczne podziękowania strażakom z OSP 
KSRG za fantastyczne spotkanie oraz dzię-
kujemy Panu Tomaszowi Tyburek – tacie 
naszego Sławomira za pomoc w organiza-
cji spotkania.     
                                                   J. Monastyrska 
Przedszkolaki w Muzeum Przyrodniczym
Edukacja przyrodnicza to nie tylko zajęcia 
przy stolikach, ale przede wszystkim kon-
kretne działania w środowisku i dla śro-
dowiska. Dlatego wszystkie grupy space-
rując ścieżkami pobliskiego lasu, uzbro-
jone w worki i rękawiczki jednorazowe 
– posprzątała to, co zostawili odwiedza-
jący las. Uruchamiając wszystkie zmysły 
dzieci zauważyły gniazdo na drzewie, usły-
szały śpiew ptaków, wąchały jak pachnie 
ziemia wiosną, a przykładając stetoskop do 
drzewa, usłyszały jak drzewo pobiera wodę. 
Aby uwrażliwić dzieci na potrzeby środowi-
ska i wzbogacić ich wiedzę o przyrodzie – 
grupa „Pszczółek” i „Jeżyków” wybrała się 
do Muzeum Przyrodniczego w Cieplicach. 
Przed wejściem do budynku wita zwiedza-
jących chrząszcz jelonek rogacz i biedronka 
siedmiokropka. Przedszkolaki zachwy-
cone były wystawą gatunków ptaków 
naszej strefy klimatycznej w ich natural-
nym środowisku. Oglądały powiększone 
modele owadów, plastra miodu a także ule 
i urządzenia pszczelarskie. Duże wrażenie 

zrobiły na dzieciach wielobarwne motyle, 
rogi i poroża, np. antylop, łosi, jeleni. Na 
drugim piętrze budynku zobaczyły duże 
zwierzęta; dzika, żubra i  tygrysa sybe-
ryjskiego. Warto wdrażać w życie hasło, 
które widnieje na stronie internetowej 
Muzeum Przyrodniczego „Jeśli przewod-
nikiem naszym będzie natura – nigdy nie 
zbłądzimy”

M. Janasz
Koncert w Szkole Muzycznej
We wtorek 02.04.2019 r wraz z grupą star-
szaków i średniaków    wybraliśmy się do 
Państwowej Szkoły Muzycznej  1 st. im. 
Janiny Garści.  Tam czekała na nas moc 
atrakcji. Przedszkolaki wysłuchały kon-
certu w wykonaniu uczniów w szkoły. 
Dzieci mogły nie tylko oglądać instrumenty 
muzyczne, ale również na nich zagrać, a 
to doświadczenie jest bezcenne i sprawiło 

naszym przedszkolakom wiele radości i 
przyjemności.  Zabawy muzyczne i wesoła 
atmosfera na długo zostaną w naszej 
pamięci. Kto wie, może wśród naszych 
przedszkolaków są przyszli uczniowie 
szkoły muzycznej? Serdecznie dziękujemy 
Dyrekcji szkoły oraz gronu pedagogicz-
nemu za możliwość odwiedzenia ich pla-
cówki oraz poświęcony nam czas.   
                                                     J. Monastyrska

UCHWAŁA NR 24/V/2019 RADY MIASTA PIECHOWICE
z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie ustalenia cennika opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Gminie Miejskiej Piechowice.
Na podstawie art.  4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2017 poz. 827), w związku z art.  7 
ust.  1 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym ( t.j.  DZ. U. z 2018 r. poz. 994 , poz. 1000;  poz. 1349; poz. 1432, 
2500) uchwala się,  co następuje: § 1. Ustala się cennik opłat obowiązujących na cmentarzu komunalnym w Gminie Miejskiej Piecho-

wice stanowiący załącznik do niniejszej  uchwały. § 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Piechowice. § 3.  Uchwała 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

 
Przewodnicząc y Rady Miasta Piechowice

Jacek Kamiński
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W T T 
S  P–P

Tenisiści ze Szklarskiej  Poręby i  Piechowic przywitali  wiosnę, rozgrywając turniej 
tenisowy na kortach przy Hotelu LAS w Piechowicach i orliku na Białej Dolinie 
w Szklarskiej Porębie.

Pogoda dopisała w sobotę pierwszego 
dnia zawodów, co umożliwiło rozegra-
nie systemem trójkowym kwali  kacji. 

Z  każdej trójki do dalszych gier 
zakwalifikowały s ię dwie osoby.
Dalsze gry w systemie pucharowym wyło-
niły trzech tenisistów. Niestety w niedzielę 
24 marca rozpadał się deszcz. Finały trzeba 
było więc przełożyć.

Pogoda w kolejną sobotę, 30 marca okazała 
się znów łaskawa. Zwycięzcą pojedyn-
ków został Andrzej Policht ze Szklarskiej 
Poręby, drugie miejsce zajął Tomek Kocioła 
z Piechowic, a na miejscu trzecim uplaso-
wał się Wojtek Ciszewicz ze Szklarskiej 
Poręby.

Finaliści otrzymali pamiątkowe dyplomy 
przygotowane przez Miejski Ośrodek 
Kultury, Sportu i  Aktywności Lokalnej 
w Szklarskiej Porębie. Na zakończenie tur-
nieju rozegrano towarzyskie spotkanie 
deblowe Senior 60+ między mieszkańcami 
Szklarskiej Poręby i Piechowic.
Organizatorami turnieju były Hotel LAS 

w Piechowicach, wła-
ściciel kortu teniso-
wego na Białej Dolinie  
oraz  MOKSiAL ze 
Szklarskiej Poręby.

R o m a n  K l i m e k 
(Lokalna Organizacja 
Turystyczna)

Z  I T B H
Społeczność Klubu Abstynenta ,,EDEN” zorganizowała w dniu 06.04.19 r. o godzinie 
10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach I Międzyklubowe Zawody w Bad-
mintona Halowego.

 
Przyjechali do nas goście z Klubów 
A b s t y n e n c k i c h ,  S t o w a r z y s z e ń 
Trzeźwościowych i grup A.A ze Złotoryi, 
Legnicy, Szklarskiej Poręby, Świeradowa 
Zdroju, Obornik Śląskich, Lubania, 
Miłkowa oraz Piechowic. Dużą radość 
sprawiła nam obecność Pana Burmistrza 
Piechowic-Jacka Kubielskiego. W szranki 

stanęły 4 grupy zawodników: mężczyźni, 
kobiety, debel (2 osoby) oraz prezesi klubów, 
którzy rywalizowali o Puchar Burmistrza 
Piechowic. 
Turniej trwał od godziny 10.00 do godziny 
16.00. 
Zwycięzcami zostali:
Grupa Kobiet:
1. Adrianna Łucinkiewicz-,,Aura” Oborniki 
Śląskie
2. Halina Swastek-,,Eden” Piechowice
3. Aleksandra Chaińska-,,Fenix” Legnica
Grupa mężczyzn:
1.Adam Stocki-,,Aura” Oborniki Śląskie
2.Mirosław Turchoń-,,Odnowa” Lubań
3.Wojciech Gąsiorek-,,Pro-maind” Miłków
Grupa Debla(2 osoby):

1.Adam Stocki i Adrianna Łucinkiewicz-
,,Aura” Oborniki Śląskie
2.Sebastian Różniewski i Łukasz Karmański-
,,Pro-maind” Miłków
3.Wojciech Gąsiorek i Wojciech Rościński-
,,Pro-maind” Miłków
Puchar Burmistrza otrzymał - Andrzej 
Koralewski-,,Pro-Maind” Miłków
 Dziękujemy Panu Burmistrzowi 
za ufundowanie Pucharu, Pani Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 za udostępnienie 
nieodpłatnie sali na turniej. Z dużą satys-
fakcją stwierdzamy, że współpraca i pomoc 
Urzędu Miasta Piechowice oraz Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
pozwala nam miło spędzić czas i przeżyć 
wspaniałą zabawę na trzeźwo.
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