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Zakończył się konkurs pn. „Czyste Miasto, Czyste Otoczenie” na najpiękniejszą posesję Piechowic.
Komisja konkursowa w składzie: Barbara Zelek – przedstawiciel Urzędu
Miasta Piechowice, Grzegorz Rybarczyk – radny Rady Powiatu Jeleniogórskiego, Radosław Skrzydłowski – Kierownik Sklepu „Mrówka”, Piotr Woźniak – Kierownik Zakładu Usług Komunalnych przeprowadziła kontrolę zgłoszonych posesji celem oceny dostarczonej dokumentacji konkursowej przez
właścicieli nieruchomości.
W wyniku analizy przejrzanych nieruchomości komisja wyłoniła laureatów
i wyróżnionych: 1. miejsce: Krystyna i Feliks Chmielewscy, 2. miejsce: Bogdan Zoldi, 3. miejsce: Krystyna Nowak.
Wyróżnienia: Leszek Bieniek, Julita Świątek i Małgorzata Jabłońska,
Agnieszka i Piotr Gancarek, Ewa Kołodziejczyk, Józef Kawka.
Wszyscy uczestnicy konkursu „Czyste Miasto, Czyste Otoczenie” zostali
nagrodzeni nagrodami, które wręczono podczas Kryształowego Weekendu.
Z uwagi na nieobecność Państwa Krystyny i Feliksa Chmielewskich oraz Pana
Leszka Bieńka, komisja wręczyła im nagrody w późniejszym terminie.
Dziękujemy wszystkim fundatorom nagród: PSB Mrówka, Jelenia Plast, Hipermarket Auchan oraz za pomoc logistyczną Zakładowi Usług Komunalnych
oraz uczestnikom konkursu i zapraszamy do udziału wszystkich mieszkańców
do udziału w kolejnej edycji – w 2019 roku.
Burmistrz Miasta Piechowic Witold Rudolf
i Grzegorz Rybarczyk Radny Rady Powiatu Jeleniogórskiego
organizatorzy konkursu

Jaśniej na przejściu
Piesi przechodzący przez drogę krajową nr 3 w okolicach skrzyżowania w Pakoszowie i Piastowie mogą się czuć bezpiecznie także po zmroku. Przejście dostało oświetlone lampą LED przez Generalną Dyrekcję
Dróg Krajowych i Autostrad. Burmistrz Piechowic Witold Rudolf wyraził zgodę na zasilanie tej instalacji ze słupa, będącego własnością Miasta
Piechowice. O doświetlenie pasów wnioskowali mieszkańcy.

S

erdeczne podziękowanie
dla mieszkańców ul. M. Reja i J. Tuwima za przygotowanie
i udekorowanie w dniu
Święta Bożego Ciała
ołtarzy na ulicach Reja
i Tysiąclecia

Z życzeniami
Wielkiego dobra
radny Zdzisław Jędrzejek
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Absolutorium dla burmistrza
Rada Miasta Piechowice na sesji w dniu
21 czerwca udzieliła absolutorium Burmistrzowi Witoldowi Rudolfowi za wykonanie budżetu za 2017 rok. Decyzja zapadła zdecydowaną
większością głosów.
Kwestia absolutorium
w wielu gminach budzi
kontrowersje i jest poprzedzona burzliwą dyskusją.
W Piechowicach tak nie
było. Podczas sesji nikt nie
zabrał głosu w tej sprawie.
W głosowaniu 11 radnych
było za udzieleniem absolutorium, 1 radna była
przeciw. Troje radnych
było nieobecnych.
Wniosek o udzielenie
absolutorium złożyła Komisja Rewizyjna Rady. Sprawozdanie z wykonania budżetu pozytywnie zaopiniowała
Regionalna Izba Obrachunkowa. Jak wyglądały finanse miasta w 2017 roku? Dochody
budżetu gminy planowano na poziomie 24,2
mln złotych, z czego dochody bieżące to 22,8
mln. złotych. Wydatki zaplanowano na poziomie 24,2 mln. złotych, z tego wydatki bieżące – 21, 74 mln złotych, wydatki majątkowe
– 2,456 mln. złotych.
W trakcie wykonywania budżetu wielkości
planu zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków ulegały zmianom, dochody budżetowe
zwiększono o kwotę około 1,1 mln. złotych,
a wydatki budżetowe zwiększono o kwotę 665

Rad� u��w���ł�...
Rada Miasta Piechowice na LII
sesji nadzwyczajnej, która odbyła się
5 czerwca 2018 podjęła uchwały
w sprawie:

• Uchwała nr 308/LII/2018 Rady Miasta
Piechowice z dnia 5 czerwca 2018 roku
w sprawie dopłat do ceny dostarczonej
wody i odprowadzonych ścieków dla odbiorców indywidualnych (gospodarstwa
domowe) i użytkowników rodzinnych
ogródków działkowych na terenie Gminy
Miejskiej Piechowice – została przyjęta 14
głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”,
1 głosie „wstrzymującym się” (w głosowaniu brało udział 15 radnych).
• Uchwała nr 309/LII/2018 Rady Miasta
Piechowice z dnia 5 czerwca 2018 roku w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice została przyjęta 13 głosami „za”, przy
0 głosach „przeciw”, 2 głosach „wstrzymujących się” (w głosowaniu brało udział
15 radnych).
Pełne teksty uchwał publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Rada Miasta - Uchwały.

tysięcy złotych. Po tych zmianach wykonanie
budżetu zrealizowano na poziomie 99,97 procent po stronie przychodów i 96,36 procent po
stronie wydatków.

Wybrane wydatki inwestycyjne w 2017
roku: budowa chodnika na odcinku drogi
wojewódzkiej nr 366 w Piechowicach wraz
z dokumentacją techniczną – 47.667,81 zł,
przebudowa drogi gminnej do budynku przy
ul. Kolonijnej nr 33 wraz z dokumentacją
techniczną – 43.665,00 zł, budowa kanalizacji deszczowej wraz z odbudową nawierzchni
drogi: ul. Szymborskiej, Asnyka – 170.280,00
zł, przebudowa ulicy Rolnej o długości 150 m
jako drogi tłuczniowej – 33.456,00 zł, zakup
wiat przystankowych – 29.110,66 zł, odbudowa drogi gminnej ul. Kolonijna – 303.165,42
zł, odbudowa mostu przy ul. Piastów na cieku
bez nazwy na wysokości budynku nr 36 wraz

z zabudową linii brzegowej pomiędzy budynkami nr 34 i 36 – 476.880,00 zł, przebudowa
parkingu przy Urzędzie Miasta w Piechowicach – 35.866,55 zł, rewitalizacja budynku
Szkoły Podstawowej nr 1
wraz z zagospodarowaniem terenu istniejącej
zabudowy z infrastrukturą towarzyszącą przy
ul. Szkolnej w Piechowicach – 14.760,00 zł,
modernizacją
systemu
ostrzegania i alarmowania - Piastów Pakoszów
– 21.525,00 zł, dotacja na
współfinansowaniezakupu
oznakowanego samochodu osobowego dla służby
kontrolno-rozpoznawczej
KM PSP – 6.000,00 zł, doposażenie placów
zabaw w Piechowicach – 12.500,00 zł, modernizacja oświetlenia ulicznego – 141.114,91 zł,
opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej infrastruktury sportowej stadionu miejskiego w Piechowicach – 44.649,00 złotych.
Zmniejszył się dług publiczny. W 2017
roku Gmina nie zaciągnęła nowych kredytów
długoterminowych. Zobowiązania na dzień
31.12.2017 roku z tytułu kredytów i pożyczek
wynoszą ogółem 2.059.259,00 zł. Wzrost
przychodów i (proporcjonalnie do nich) wydatków budżetowych a także zmniejszenie
długu publicznego przedstawia wykres zamieszczony powyżej.
R.Z.

– Podziękowałem osobie, która głosowała przeciw, gdyż
ona zawsze artykułowała swoje uwagi w stosunku do moich
działań. Nie ukrywam, że z wyniku głosowania jestem zadowolony – skomentował burmistrz Witold Rudolf. – Wcześniej
radni bardzo negatywnie podchodzili do tematu łączenia spółek
miejskich: ZUK-u oraz Wspólnego Domu. Widać było, że przy
absolutorium zachowali się pragmatycznie i skoncentrowali na
sposobie budowania budżetu i jego realizacji. Podczas sesji pani
skarbnik kilkakrotnie użyła sformułowania, że nie wykonaliśmy pewnych zadań, które były ujęte w budżecie, np. remontu
urzędu. Realizację tych zadań zakładaliśmy w budżecie w 2017
roku. Stąd tegoroczny budżet jest wysoki, gdyż przesunęliśmy realizację niektórych zadań.
A zadłużenie? Niektórzy wolą zadłużyć miasto i zrealizować dużo inwestycji, bo to widać.
Ja będę bronił się tym, że nie zadłużyłem miasta. Mam też nadzieję, że kilka inwestycji uda
nam się zrealizować w tym roku. Na pewno będą to zadania drogowe. Mamy zabezpieczone
środki na remont odcinka ulicy Wczasowej. Niestety, w przetargu oferent zaproponował
astronomiczną kwotę i będziemy jeszcze podchodzić do tego tematu. Zrealizujemy na pewno dwa zadania z udziałem tzw. środków powodziowych. Jedno to odbudowa ulicy Kolonijnej w Michałowicach, drugi – opisywany remont ulicy Leśnej. W tym przypadku jest już
wyłoniony wykonawca. Z drobnych, ale ważnych zadań dla mieszkańców, będzie wyremontowany plac przy piekarni przy ul. Kryształowej. Jesteśmy na etapie wyłaniania wykonawcy wymiany nawierzchni ulicy Piastowskiej, stanowiącej dojazd do marketu Mrówka.
Musieliśmy wykonać dokumentację na to zadanie. Pozytywne jest to, że właściciel marketu
partycypuje w kosztach. Zadeklarował wsparcie na poziomie 20 tysięcy złotych. Będzie też
budowany chodnik wzdłuż ulicy Kryształowej w Piechowicach Dolnych. Ułatwi to dojście
pieszym do ulicy Cicha Dolina oraz do pomnika przyrody – cisa, który odwiedza wiele wycieczek. W tym roku rozpoczniemy też remont urzędu miasta. Mamy na to zabezpieczone
środku w budżecie. Ponadto czekamy na decyzję ministra w sprawie projektu, zakładającego modernizację stadionu miejskiego w Piechowicach.
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Zmiana taryfowych cen za wodę i ścieki

oraz dopłat do wody i ścieków od 6 czerwca 2018 r.
Firma Tauron Dystrybu���������� ��� ������������������������
Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że w dniu 29.05.2018 r. Państwowe Gocja wymieniła
������������������ ����������
spodarstwo Wodne Wody Polskie opublikowało na swojej stronie BIP Decyzję
oprawy lamp
��������������������
nr WR.RET.070.73.2018.PK zatwierdzającą
taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
ulicznych
i
zbiorowego
odprowadzania
ścieków
dotyczących
Gminy Miejskiej Piechowice wnioprzy
ulicy
��������� ������ ���������� ���������� �� � ���� ���������� �� ��������� ��!�������� "����
skowaną
przez
Karkonoski
System
Wodociągów
i
Kanalizacji
Sp. z o.o. �����������2�2
Kryształowej.
"��# ��$�%�� �!�&$�%���'� �� ������ ������� �(� )��#��* +� ",�,-.��/��/0�������1
Nowe lampy
z powyższym
że na terenie
Gminy
Miejskiej
Piechowice
���#�#W�$�związku
�&������3�
���!�������� �informuję,
���* � �&������3�
��!����������
4���%5�
�����������
�����
wykonane są
���������
����������
�����������
����������
������
���������� � następujące
����������� ��� � ceny
���� taryfow okresie
od 6.06.2018r.
do�����
5.06.2021r.
będą
obowiązywać
���2�%�
� !��#���#�
w technologii LED, dzięki czemu świecą ja- " we
za wodę
i ścieki: ��������*� �� �� ������� ���� � ��� !��� � "��������� � �%����� ��
śniej i są energooszczędne. Łącznie na odcin- �����������������#���������� &*�2 �&���2�#��6 ����*!��2�� ���# ���#���� �� ���* � 4���%�7
ku od Piechowic Dolnych do Urzędu Miasta
�������$
%�� ���������!��
%�� ����������!��
%�� ����������!��
wymieniono 30 opraw, kolejnych 10 ma być
����������������
������������&���
����������������
����#�������&���
����#�����������
����#�����������
wymienionych przy ul. Przemysłowej. Jeszcze
8�&����# ���#�����$��
w tym roku Tauron Dystrybucja w porozumie���� �';�0
���� �';�0
��0� �';�0
93��!�������� ������:
niu z miastem zamierza wymienić dodatkowo
�����#�'� ��'�3� � ����
���� �';�0
���� �';�0
��0� �';�0
80 opraw w różnych częściach Piechowic.
����'�$��46 3��!�������
Burmistrz Miasta Piechowice
działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt
3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie
gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875)
oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.
z 2018r. poz. 121) informuje, że w siedzibie
Urzędu Miasta w Piechowicach zostały wywieszone wykazy nieruchomości:
1) przeznaczonych do sprzedaży
pod numerami: RG.6840.1.7.2018
i RG.6840.1.8.2018
2) przeznaczonych do dzierżawy pod
numerem: RG.6845.8.2018
Wykazy są dostępne do wglądu w godzinach pracy Urzędu.
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)� ��� � �����% �%��4$��#�� � ���#��� ��$���� ��* !�����% ?@. �3����� � �����2 � !����%� ��
�����5�
9�&�����
�A:�
Do cen� ��'�3
i stawek
określonych
w taryfie dolicza się podatek VAT zgodnie z ustawą
@7 !�'��
���46 ���i )��#���
+� ",�,-.��/��/0�������1
���� ����*!�� �� ������� ���$��#��
o<"@
podatku
od towarów
usług (obecnie
8%).
(��������� ��&$������ ���������3� ��!�������� "����3� "��# ��$�%��
UWAGA:
pełna
treść
ww.
Decyzji
Nr
WR.RET.070.73.2018.PK
jest dostępna na stro���!�7;;���#!�$�%���&�!�3�B�!$;���#�#;
nie
Biuletynu
Informacji
Publicznej
Państwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody Pol���� �� ������� ���$��#�� (��������� ��&$������ ���# �����%��� ����������
���!7;;!����������&�!�!&�C�!$;!�&$��;
� ��%'���� .��#�# �� ���* � 4���%��
skie
https://wodypolskie.bip.gov.pl/taryfy/

oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miejskiej Piechowice
http://piechowice.bip.pbox.pl/public/ w zakładce Taryfy za wodę i ścieki.
'�����!������������������������#�������&���$

W okresie%��
od 06.06.2018
r. do 05.06.2019
r.:
��������!��������
��(�7
Taryfa za dostawę wody dla:
�� 8�&����#
���#�����$��
���� �';�08%
9�����:E
?@. zł/m3
F ���= (brutto)
�';�0 9&�����:
1. Odbiorcy
indywidualni - 8,19 zł/m3D (netto)+
VAT�A
= 8,84
0
�� �����#�'� ��'�3� � ���� ����'�$��46 3��!�
D ���� �';� 9�����:E �A ?@. F ���= �';�0 9&�����:
2. Przemysł,
usługi
i inna����'%�
działalność
gosp.
- 8,19�A
zł/m3
8%
VAT = 8,84 zł/m3
0
0
0� <�#�%�
�������#��
�3�5�%5�
D ���� �';�
9�����:E
?@. (netto)+
F ���= �';�
9&�����:
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (brutto)
%�� �����������������������������(�$
0
przypomina, że od miesiąca lipca br. roz- �� 8�&����#
�A8%
?@.
F �>��0
�';�
9&�����:
�=��= zł/m3
�';�0 9�����:E
3. Użytk.���#�����$��
rodzinnych ogródków działk. D- 8,19
(netto)+
VAT
= 8,84
zł/m3(brutto)
0
0
9�����:E
�A
?@.
F
�>��0
�';�
9&�����:
��'�3�
�
����
����'�$��46
3��!�
D
�=��=
�';�
poczyna się składanie wniosków na świad- �� �����#�'�
Taryfa za odprowadzanie ścieków dla:
�������#�� �3�5�%5� ����'%� D &��%
czenia rodzinne, świadczenie wychowawcze 0� <�#�%�
1. Odbiorcy indywidualni - 14,84 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 16,03 zł/m3 (brutto)
500+, dobry start 300+, specjalny zasiłek 2. Przemysł, usługi i inna działalność gosp. - 14,84 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 16,03 zł/m3
<����'2 ,��# ������ ���������� +� 0��;G((;���� � ���� � ������� ������ ������������ �����'# ��!'��#
opiekuńczy, świadczenia z funduszu alimen- �$�(brutto)
��&����5� ��'�3 � ��%����� �&������3� ���!�������� � ���* � �&������3� ��!���������� 4���%5�
)
tacyjnego na okres zasiłkowy 2018/2019. ��3.���
��!��������
����ogródków
��������������
��+���,�- ,��������������������
Użytk.
rodzinnych
działk.������������*�����
- brak
W miesiącu lipcu można złożyć wnioski )������������
jedynie drogą elektroniczną, natomiast od
Uchwałą Rady Miasta Piechowice Nr 308/LII/2018 z dnia 5 czerwca 2018r. zatwiermiesiąca sierpnia będą przyjmowane rów- dzone zostały dopłaty dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę
nież wnioski w wersji papierowej.
i zbiorowego odprowadzania ścieków do 1 m3 dostarczonej wody i odprowadzonych
Jednocześnie informujemy, że wydawanie ścieków. Dopłaty obowiązują od 06.06.2018 r. do 31.12.2018 r.
druków rozpocznie się w drugiej połowie lipDopłata do ceny taryfowej za dostawę wody dla:
ca. Wypełniony wniosek należy złożyć zgodnie z instrukcją udzieloną przy pobieraniu 1. Odbiorcy indywidualni - 1,86 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 2,01 zł/m3 (brutto)
2. Przemysł, usługi i inna działalność gosp. - 0,00 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 0,00 zł/m3 (brutto)
druków wraz z kompletem dokumentów.
Wnioski bez kompletu dokumentów bądź 3. Użytk. rodzinnych ogródków działk. - 1,86 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 2,01 zł/m3 (brutto)
Dopłata do ceny taryfowej za odprowadzanie ścieków dla :
nie wypełnione w całości nie będą przyjmo1. Odbiorcy indywidualni - 4,54 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 4,90 zł/m3 (brutto)
wane.
W związku z powyższym prosimy 2. Przemysł, usługi i inna działalność gosp. - 0,00 zł/m3 (netto)+ 8% VAT = 0,00 zł/m3
o wcześniejsze pobieranie druków i nie cze- (brutto)
kanie do końca sierpnia z ich wypełnieniem 3. Użytk. rodzinnych ogródków działk. - brak
Burmistrz Miasta Piechowice
i złożeniem. Wnioski, które zostaną złożone
Witold Rudolf
w późniejszym terminie zostaną przekazane
do realizacji w terminach zgodnych z przeSporządziła: Halina Leszczyńska-Himik
pisami ustawy.

Wnioski od lipca

Z-ca Kier. Referatu Gospodarczego i Nadzoru Właścicielskiego
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Czy grozi nam wycinka drzew?

Mieszkańcy Osiedla Młodych zwrócili
się do nas zaniepokojeni planowaną wycinką drzew rosnących przy linii kolejowej
nr 311 na odcinku pomiędzy stacjami Piechowice Dolne a Piechowice. Sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja.
Jak mówi Alicja Raczek, jedna z mieszkanek, ludzie dowiedzieli się przypadkiem o planowanej wycince, gdyż ktoś
ponumerował drzewa rosnące przy torach
w okolicach ulicy Prusa. Wojciech Zarówny przypomina, że drzewa te pełnią rolę

buforu
bezpieczeństwa,
który odgradza osiedle
mieszkalne od znajdującej
się po drugiej stronie torów
fabryki płytek ceramicznych. Wywalczono je wiele
lat temu, gdy mieszkańcy
ostro protestowali przeciwko budowie zakładu.
Okazuje się, że wycinkę
planują Polskie Linie Kolejowe. Rzecznik prasowy
PLK Mirosław Siemieniec w odpowiedzi do mediów napisał, że „usuwanie
drzew z sąsiedztwa linii
kolejowych to obowiązek nałożony na zarządcę linii (PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A.), wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów. (…) Wycinka obejmuje pas szerokości 15 m. z obu stron linii.
Poprzedzona jest inwentaryzacją drzew
w terenie, które są zakwalifikowane do
usunięcia”.
Dodał, że przeprowadzenie prac jest
„szczególnie ważne gdyż coraz częściej
region nawiedzany jest przez gwałtowne

burze i silne wichury. Nie tylko powalone
pnie drzew ale oderwane konary powodują
komplikacje w ruchu kolejowym. uszkadzają sieć trakcyjną i zatrzymują ruch pociągów”. Inwentaryzacja drzew przy linii
Jelenia Góra – Szklarska Poręba była przeprowadzona do końca maja br. Wycinkę
zakwalifikowanych drzew PLK planuje po
postępowaniu przetargowym (po sezonie
lęgowym) do końca roku.
Decyzję o ich usunięciu wydaje właściwy terytorialnie organ administracji (starostwo powiatowe lub urząd miasta).
Drzewa, o których mowa, znajdują się
na działce należącej do Miasta Piechowice.
Jak wyjaśniła Katarzyna Rąpała, inspektor
ds. gospodarki odpadami, geodezji i rolnictwa Urzędu Miasta w Piechowicach,
nie ma obawy o niekontrolowaną wycinkę. Miasto nie wyda zgody na usunięcie
drzew, które stanowią ekran akustyczny,
oddzielający osiedle od fabryki. Zamiast
usuwania drzew, miasto proponuje jedynie
przycinkę pielęgnacyjną. Tak, by drzewa
nie zagrażały podróżnym, ale i spełniały
swoją funkcję.
Redakcja

Wybory w Lidze Ochrony Przyrody
Piechowiczanin Zdzisław Gasz został ponownie Prezesem Zarządu Okręgu Jeleniogórskiego Ligi Ochrony Przyrody. Podczas
walnego zebrania, które odbyło się 8 czerwca 2018 roku w Schronisku Młodzieżowym
w Staniszowie, wybrano go jednogłośnie.
Był jedynym kandydatem na to stanowisko.
Walne zebranie było także okazją do rozmów na temat sytuacji Ligi. LOP jest organizacją pozarządową, korzystającą z minimalnych środków państwowych i to tylko
na szczeblu zarządu głównego. – Pozostałe
szczeble same starają się o środki. Najczęściej wspiera nas Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Z tym, że są to środki celowe, na konkretne
zadania – wyjaśnia Zdzisław Gasz. – Wspierają nas także nadleśnictwa.
Z racji tego, że nie ma żadnej obsługi etatowej, okręg jeleniogórski, który obejmuje
swoim zasięgiem byłe województwo jeleniogórskie, nastawia się przede wszystkim
na popularyzację idei ochrony przyrody
w szkołach, od szkół podstawowych po
gimnazja. – Organizujemy konkursy ekologiczne. Oddźwięk jest szeroki, każdy
z tych konkursów jest trzyetapowy. Jest etap
szkolny, rejonowy i finał. W etapach szkolnych w każdym w tych konkursach startuje
minimum 900 dzieci, a są lata, że po 1300

– mówi Zdzisław
Gasz. – Jeden z
tych konkursów
organizowany jest
od prawie 25 lat,
inne mają po kilkanaście lat.
Siedziba okręgu
jeleniogórskiego
mieści się w Piechowicach, na terenie warsztatów
szkolnych ZSTiL.
Jak mówi Z. Gasz,
w Polsce LOP liczy około 200-300
tysięcy członków,
a w okręgu jeleniogórskim między 300
a 600. – Ta duża rozbieżność wynika z tego,
że działamy przy szkołach i w dużej mierze
jesteśmy uzależnienia od aktywności nauczycieli, od tego, jak mocno mobilizują się
do zakładania kół – wyjaśnia. – W naszym
regionie jest około stu dorosłych członków.
Zdzisław Gasz od wielu lat prezesuje Lidze Ochrony Przyrody. Sam przyznaje, że
chętnie oddałby stery organizacji swojemu
następcy, ale póki co tego następcy nie widać, a nie może być to osoba przypadkowa.
Podczas zebrania wybrano też zarząd

i komisję rewizyjną. Wiceprezesem LOP-u
został Józef Nadolny, wiceprzewodniczący
Rady Miasta Piechowice.
– Będę starał się działać w kierunku propagowania idei, głoszonych przez LOP. Zawsze
starałem się żyć blisko przyrody i te idee
wdrażać w życie – powiedział nam. – Duch
społecznictwa drzemie w każdym z nas, tylko potrzebny jest odpowiedni moment, odpowiedni ludzie, którzy z nas to wyzwolą.
W tym roku przypada 90-lecie działalności
Ligi Ochrony Przyrody. Spotkanie rocznicowe planowane jest wstępnie na grudzień, ma
się odbyć w Szklarskiej Porębie.
R. Z.
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Zakończenie roku szkolnego w Jedynce
„Każdy młody człowiek jest jak pęd winorośli, czasem kruchy i bezradny, o który należy dbać i pielęgnować, jak nim pokierujemy,
w taką właśnie wzbije się stronę. To od nas dorosłych- pedagogów, domu rodzinnego i otaczającej społeczności zależy ukształtowanie
każdego młodego człowieka. To jakie wpoimy
im wartości, postawy etyczne i moralne to one
towarzyszyć im będą przez całe życie.”
Zakończenie roku szkolnego 2017/2018
odbyło się w sali widowiskowej OSP
w dwóch częściach: dla klas młodszych i dla
klas IV-VII. Dla uczniów klas trzecich było
to pożegnanie podwójne, ponieważ po zakończeniu pierwszego etapu edukacyjnego, zaczną
naukę w nowym roku szkolnym w budynku
gimnazjum. Uczniowie i ich wychowawcy podsumowali trzy lata nauki poprzez wystawienie
pięknego przedstawienia, które wzruszyło nas
i rozbawiło. Natomiast na zakończeniu klas IVVII wszyscy goście mogli obejrzeć przedstawienie patriotyczne pt. „Krzyk orła białego”, przygotowane przez nauczycieli historii i plastyki,
znakomicie zagrane, zaśpiewane i zatańczone
przez uczniów naszej szkoły.
Burmistrz Miasta wyraził słowa uznania osobom występującym w spektaklu w oraz nauczycielom odpowiedzialnym za jego przygotowanie.
Poinformował również rodziców, że dzieci klas
czwartych w przyszłym roku szkolnym będą kontynuowały naukę w budynku Gimnazjum im. Jana
Pawła II, przy ul. Tysiąclecia.
Jak co roku dyrektor szkoły podsumowała mijający rok. W słowach skierowanych do
uczniów, rodziców, nauczycieli oraz pracowników szkoły stwierdziła, że miarą edukacji są

Pierwsze takie miejsce

w Piechowicach

wyniki nauczania. W tym podstawowym aspekcie był to dobry rok szkolny.
Średnia ocen szkoły to 4,28, 55 uczniów otrzymało świadectwo z czerwonym paskiem. Najwyższe średnie ocen uzyskały kl. V a- 4,58, VI b- 4,43
i V b- 4,42.
Uczennicom, które uzyskały najwyższą średnią
w szkole 5,82- uczennica klasy V Karolina Z., 5,64uczennice klas VI b Dominika R. i IV b Anna S. wręczyła nagrody specjalne dyrektor szkoły. Pozostali
wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców. Najwyższe
słowa uznania skierowała do ucznia do ucznia klasy
IV Bartosza, który pomimo przeciwności losu, potrafił uzyskać bardzo dobre oceny i również otrzymał świadectwo z czerwonym paskiem.
Pani Dyrektor w swoim wystąpieniu podziękowała za zaangażowanie i wsparcie rodzicom, Radzie Rodziców oraz Burmistrzowi Miasta - Panu
Witoldowi Rudolfowi. Słowa podziękowania za
budowanie pozytywnego wizerunku szkoły skierowała do nauczycieli i pracowników szkoły.
SP 1

W dniu 9 czerwca w Szklanym
Ogrodzie na obelisku pamięci odsłonięta została tablica pamiątkowa
poświęcona
polakom poległym
w walce o wolność i niepodległość.
Jest to kolejne wydarzenie upamiętniające stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. W uroczystości udział wzięli Burmistrz Miasta,
Radni Rady Miasta, zaproszeni goście: zespoły Szklarki i Rybniczanki, nauczyciele i uczniowie piechowickich jednostek oświatowych,
harcerze oraz poczet sztandarowy
Gimnazjum im. Jana Pawła II. Całość uświetniała orkiestra OSP, którą
poprowadził dh. Marek Flieger oraz
poczet flagowy złożony z uczniów
Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych. Wieniec pod tablicą złożyli harcerze z 8 szczepu Cicha
Dolina w asyście Burmistrza Miasta, wiceprzewodniczącego Rady
Miasta Józefa Nadolnego oraz viceprezydenta Miasta Jelenia Góra
Jerzego Łużniaka. W imieniu Urzędu Miasta kwiaty złożyli Burmistrz
Miasta oraz sekretarz Miasta Pani
Iwona Sobaś – Łużniak. Będzie to
miejsce, gdzie społeczność Miasta
będzie mogła świętować wydarzenia
o charakterze patriotycznym- zaznaczył Burmistrz Miasta Witold Rudolf. Odsłonięcia tablicy dokonała
Pani Stanisława Krakowska, o której
szerzej piszemy na stronie obok.
ASJ

Zakończenie roku szkolnego w gimnazjum
22 czerwca 2018 r. kolejny rocznik trzecioklasistów opuścił mury Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach. Uroczystości związane z pożegnaniem
uczniów klas trzecich odbyły się dzień wcześniej. Podczas akademii, Burmistrz Miasta,
Pan Witold Rudolf wręczył wyróżnionym
uczniom statuetki „Prymus 2015-2018”.
Otrzymali je uczniowie, którzy przez trzy
lata nauki uzyskali średnie powyżej 5,0 oraz
wzorowe zachowanie. W tym roku taki tytuł
uzyskały trzy uczennice: Amelia (średnia
ocen za trzy lata 5,4), Anastazja (średni ocen
za trzy lata 5,1), Julia (średnia ocen za trzy
lata 5,5). Amelia jako laureat XVII Dolnośląskiego konkursu chemicznego zDolny Ślązak
gimnazjalista w roku szkolnym 2017/2018
otrzymała z rąk Burmistrza Miasta nagrodę
i list gratulacyjny. Następnie wręczono nagrody uczniom, którzy w trzeciej klasie uzyskali
świadectwo z biało - czerwonym paskiem.
Zasłużyli na nie: Damian (śr. 4,76), Amelia
(śr. 5,3), Anna (śr. 5,0), Anastazja (śr. 5,1),
Sandra (śr. 4,78), Julia (śr. 5,44). W nagrodę uczniowie otrzymali statuetki „Najlepszy

z najlepszych w roku szkolnym 2017/2018”
oraz długopisy firmy Parker. Wyróżniono
również nagrodami uczniów za sukcesy
sportowe oraz reprezentowanie szkoły
podczas zawodów, otrzymały je: Małgorzata i Karolina. Za pracę w Samorządzie
Uczniowskim i Poczcie Sztandarowym
nagrodzono: Amelię, Annę, Lilianę. Za
trzy lata zmagań aktorskich w kole teatralnym nagrodzono: Wiktorię, Amelię, Annę,
Lilianę, Anastazję, Sandrę, oraz 2 Julie. Z rąk
wychowawców rodzice przyjmowali podziękowania i listy gratulacyjne. Zgodnie z tradycją szkoły uczniowie klas trzecich otrzymali
dyplomy Absolwenta Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach oraz
złożyli swój podpis w księdze absolwentów.
Po zakończeniu uroczystej akademii trzecioklasiści udali się z wychowawcą do sali
i ostatni raz siedli w swoich ławkach.
Natomiast uczniowie klas drugich uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018
mieli 22 czerwca. Podczas apelu gościliśmy
również Burmistrz Miasta. W swoim wystąpieniu Burmistrz Miasta, Pan Witold Rudolf,

w pięknych słowach pogratulował uczniom
sukcesu i wytrwałości, podziękował nauczycielom za całoroczną pracę, gratulował
i dziękował także rodzicom. Uczniowie klas
młodszych otrzymali świadectwa, będące
wynikiem ciężkiej pracy. Na szczególne
uznanie zasługują Ci, którym udało się uzyskać świadectwo z wyróżnieniem. Do nich
należą: Paulina (śr. 5,2), Wiktoria (śr. 5,0),
Szymon (śr. 5,2). Wyróżnionym uczniom
i ich rodzicom serdecznie gratulujemy.
Dyrektor, Grono Pedagogiczne dziękują
i wyrażają uznanie Rodzicom Uczniów Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II za
pomoc i zaangażowanie w życie szkoły.
op. Elżbieta Michalska
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Tablica pamięci i niezwykła historia

J

ednym z ważniejszych punktów tegorocznego Kryształowego Weekendu było odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci Polaków poległych w walce
za wolność i niepodległość. Uroczystość ta
wpisuje się w obchody stulecia odzyskania
przez Polskę niepodległości. Przy okazji,
zgromadzeni mogli poznać niezwykłą historię rodziny pani Stanisławy Krakowskiej.
Tablica znajduje się w Szklanym Ogrodzie, nieopodal dębu, który posadzono pod
koniec ubiegłego roku, inaugurując obchodu stulecia odzyskania niepodległości.
– W przestrzeni publicznej naszego miasta
brakowało miejsca, w którym moglibyśmy
organizować uroczystości patriotyczne. Teraz już takie miejsce mamy – powiedział
burmistrz Piechowic Witold Rudolf.
Odsłonięcia dokonała Stanisława Krakowska z domu Koniarz. Jej tato Stanisław
Koniarz walczył w I wojnie światowej w legionach Józefa Piłsudskiego. – Sam zgłosił
się do legionów. A że był sprytny i zwinny,
to został zwiadowcą. Uratował życie swojemu kapitanowi – wspomina pani Stanisława, która dziś mieszka w gminie Stara
Kamienica, a jej córki wraz z rodzinami

Stanisław Koniarz walczył w Legionach Polskich.

w Piechowicach. Jak mówi, pamięć o historii Polski jest niezwykle ważna i trzeba
ją przekazywać młodszym pokoleniom, bo
wielu młodych ludzi dziś nie wie, jak było
kiedyś. Skrócone losy rodziny pani Stanisławy zamieszczamy poniżej.
Stanisława Krakowska z domu Koniarz
urodziła się 23 IV 1927 r. w osadzie Szczu-

Stanisława Krakowska odsłoniła Tablicę Pamięci Poległych za Wolność i Niepodległość Ojczyzny.

rzyn, pow. Łuck na Wołyniu. Jej mama Maria pochodzi z kielecczyzny.
Tato Stanisław Koniarz natomiast urodził
się w 1899 roku, we wsi Biesiadki, powiat
Brzesko, woj. Krakowskie. Był pod zaborem austriackim. – Pod tym zaborem dzieci mogły się uczyć po Polsku, ale tylko do
4 klasy szkoły powszechnej – opowiada
pani Stanisława. – Ojciec bardzo dobrze
czytał i pisał. Kiedy miał 18 lat zgłosił się na
ochotnika do Legionów Józefa Piłsudskiego
i walczył z wrogiem jako ułan legionista do
końca I-szej wojny światowej. Po zwycięstwie, kiedy Polska po 123 latach odzyskała
wolność i stała się państwem niepodległym,
rząd Polski za walkę i poświęcenie w obronie uciemiężonego i grabionego narodu
polskiego, w dowód wdzięczności przyznał
legionistom 20-sto hektarowe działki rolne
i odtąd stali się osadnikami.
Osadników przeważnie osadzali na
wschodnich terenach kraju. Ojciec wraz
z 18-ma osadnikami dostał działkę w
Szczurzynie na Wołyniu. Była to duża wieś
zamieszkiwana w większości przez Ukraińców. A że działki te były niezabudowane,
ojciec z mamą musieli budować gospodarstwo praktycznie od zera. Łącznie wybudował cztery budynki, w tym duży dom
mieszkalny. Pani Stanisława miała pięcioro
rodzeństwa, w tym siostrę i czterech braci.
– Taką gromadkę nie łatwo było utrzymać
w ryzach i posłuszeństwie, ale nie było tak
źle, rodzice od najmłodszych lat wpajali
dzieciom karność, tłumaczyli, co to znaczy
być grzecznym i prawdomównym – wspomina pani Stanisława.
Koszmarem dla rodziny był okres II wojny światowej. Byli nękani przez Ukraińców, ojciec musiał uciekać z domu a rodzi-

nę ograbiono z wypracowanych przez lata
dóbr. 10 lutego 1940 roku wywieziono ich
na Syberię. Jechali w wagonach bydlęcych,
w nieludzkich wręcz warunkach, wycieńczeni z zimna i głodu. Kilka razy członkowie rodziny pani Stanisławy cudem uszli
z życiem, kilka razy przypadek zdecydował,
że nie poszli na pewną śmierć. Z Syberii
wracali dwa miesiące, także w wagonach
bydlęcych. Trafili do Uzbekistanu, tam jakiś
czas pracowali w kołchozie. Brat Pani Stanisławy, kiedy skończył 18 lat, dostał powołanie do rosyjskiego wojska. Pojechał do
Taszkientu ale odmówił służby Armii Czerwonej, wstąpił do polskiego wojska. Zginął
na wojnie w Loreto 9 sierpnia 1944 roku.
Na kilka lat trafili do Afryki. W końcu,
w 1948 roku wrócili do Polski, gdyż dowiedzieli się, że ich tato objął gospodarstwo we
wsi Kromnów w Gminie Stara Kamienica.
Powrót to długa historia, ale wzruszające
było spotkanie po ośmiu latach na stacji
w Jeleniej Górze.
Pani Stanisława opisała to spotkanie tak:
ojciec szukał dzieci. Przez te osiem lat dzieci dorosły, na mamie czas też zostawił ślad.
Mimo wszystko ja pierwsza poznałam ojca.
Podbiegłam, żeby się przywitać, a mój tato
odepchnął mnie i powiedział, czego się pani
czepia. Trochę zwątpiłam, ale zapytałam
o nazwisko i na kogo czeka? Pomyłki nie było.
Jak zobaczył rodzinę to z wrażenia zaniemówił, nie mógł słowa wydusić. Dłuższą chwilę
trzeba było odczekać żeby się porozumieć.
Do Kromnowa z Jeleniej Góry ruszyli powozem zaprzężonym w parę koni.
Warto zapoznać się z niezwykle barwną
historią rodziny pani Stanisławy, która doskonale odzwierciedla losy Polski.
R. Z.

8

INFORMATOR PIECHOWICKI

6/18 CZERWIEC 2018

INFORMATOR PIECHOWICKI

9

6/18 CZERWIEC 2018

Kryształowy
Kryształowy Weekend
Weekend ‘2018
‘2018
Fot. POK
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KRYSZTAŁOWY WEEKEND 2018
Piątek, 8 czerwca 2018r., czyli pierwszy
dzień Kryształowego Weekendu należy uznać
za bardzo udany. Swoje produkty i usługi zaprezentowało w Piechowicach 15 lokalnych
producentów i rzemieślników. Dodatkowo
funkcjonowały: stanowisko promocyjne grupy artystycznej Pi – art, dwa stanowiska artystyczne Piechowickiego Ośrodka Kultury oraz
okazałe i bardzo ciekawe stoisko edukacyjne
Karkonoskiego Parku Narodowego. Wieczorem z entuzjazmem
przyjęto dobry wokal reprezentantów grupy s-POK-oo: Amelii
i Oskara Kłyszyńskich oraz Kuby
Zarównego. W tym samym czasie
w kawiarni „Kryształowa” odbyło
się I spotkanie hutników i ludzi
z branży szklarskiej zorganizowane przez Burmistrza Piechowic
i Stanisława Gwizdę.
Pan Zbigniew Błażewicz, znany
i uznany hutnik szkła otrzymał od
Burmistrza Piechowic KRYSZTAŁOWY KLUCZ (symbol władzy
na czas Kryształowego Weekendu), który tym razem wręczała pani Poseł na
Sejm RP Elżbieta Stępień. W dowód uznania
za wieloletnią pracę pan Zbyszek otrzymał
także od Burmistrza Miasta podziękowania
z symbolicznym kryształowym kielichem,
dyplom pamiątkowy od Dyrektora POK oraz
kryształową statuetkę od właścicieli huty Julia, którą wręczył p. Bartosz Browarny. Na zakończenie przed piechowicką publicznością
płomienne spektakle zaprezentowały dwie
grupy teatru ognia, lecz serca publiczności
skradła wrocławska grupa Irrbloss, którą wielokrotnie nagradzano aplauzem.
Następnego dnia z parku „Szklany Ogród”
za orkiestrą OSP, barwnym korowodem ru-

szyli Burmistrz Miasta, Radni Rady Miasta,
zaproszeni goście, zespoły, harcerze i uczniowie SP1 oraz Gimnazjum. O godz. 14.00 pan
Poniźnik powitał gości i uroczyście otworzył
Kryształowy Weekend. Równocześnie zaczęły działać „Miasteczko zabaw rodzinnych”,
na które tak bardzo czekały dzieci, a także
stoiska handlowe, wystawowe, dmuchańce
i „Fabryka urodzin”. O 15.00 na estradzie

POK

W blasku reflektorów i kryształu przez
cały czas trwania imprezy można było
oglądać wystawę konkursową „Szklana
Improwizacja”. Dobrze wyeksponowana
w galerii Piechowickiego Ośrodka Kultury cieszyła oko i przyciągnęła rekordową liczbę odwiedzających. Decyzją Jury
w składzie: dr. Stefania Żelasko, Dyrektor
BWA Luiza Laskowska oraz Kierownik
działu wystaw BWA Joanna Mielech, laureatami konkursu Szklana Improwizacja
2018 zostali:
przed dworcem PKP rozpoczęli występy artystyczne mali i więksi artyści z piechowickich
placówek oświatowych. Wystąpiły kolejno:
grupa taneczna Sunshine, dzieci z przedszkoli
„Chatka Puchatka” i „Pod czerwonym muchomorem” oraz uczniowie piechowickiej
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Wszystkim małym artystom otuchy dodawał Dariusz
Maląg, który z uśmiechem zapowiadał kolejne
punkty programu. Dalej na scenie uroczyście
ogłoszono wyniki i wręczono nagrody w konkursach „Czyste Miasto, Czyste Otoczenie”
i „Szklana Improwizacja” oraz w Turnieju
Szachowym o Puchar Poseł Zofii Czernow.
Duża publiczność przybyła na występ kaba-

Jubileusz 10 – lecia Zespołu Szklarki

Dnia 9 czerwca br. podczas Kryształowego Weekendu w Piechowicach na estradzie
w parku przy Delikatesach Centrum odbył
się Jubileusz 10 – lecia Zespołu Szklarki.
O godz. 14.00 p. Olgierd Poniźnik uroczyście powitał gości i rozpoczął Jubileusz 10lecia zespołu Szklarki.
Na scenie Burmistrz Piechowic jako
pierwszą uhonorował p. Urszulę Musielak,
kierownika i założyciela zespołu wręczając Dyplom Uznania od Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra
Glińskiego. Dalej Dyrektor Piechowickiego
Ośrodka Kultury Anna Kalisz przy asyście
Burmistrza Miasta podziękowali osobiście
każdemu z członków zespołu za zaangażowanie w życie kulturalne i promocję Miasta
Piechowice. Na estradzie przed licznie zgromadzoną publicznością, oprócz Jubilatów
zaprezentowały się zespoły: Rybniczanki,
Kowarskie Wrzosy, Miłek z Wojcieszowa

retu „Ciach”, który to rozśmieszył i rozbawił
tak, że wszystkim dopisywał dobry humor
i chęć do dalszej zabawy. Podobnie radosną
atmosferę zbudował zespół EXELENT, który
swoją energią porwał wszystkich do tańca.
I tak już zostało do późnego wieczora, kiedy
o dobry nastrój i dynamikę Kryształowego
Weekendu dbał DJ Ziutek Wieczorski.

, Marzenie z miejscowości Szklarki (powiat
Kłodzki) oraz Sybiraczki i Kresowianie
z Jeleniej Góry.
Obecnie w skład zespołu wchodzą: Urszula Musielak – założycielka i kierownik zespołu, Tadeusz Wojczal - kierownik muzyczny, Maria Bogdańska, Teresa Czajkowska,
Aleksander Chwal, Krystyna Filuś, Krystyna
Iskrzycka, Zbigniew Iskrzycki, Krystyna
Lichtańska, Marek Lubieniec, Krystyna Nowak, Daniela Piech, Regina Wojczal, Stanisława Wojno, Franciszek Zubrzycki oraz
iskierka zespołu, 8-letnia Patrycja Pianko.
Zespół Szklarki z okazji Jubileuszu otrzymał wiele życzeń, gratulacji i podziękowań
za dziesiątki udanych koncertów i występów
estradowych, dzięki którym w naszym życiu gościła muzyka, śpiew i radość. Należy
mieć nadzieję, że kolejne lata będą równie
owocne dla Szklarek, jak i dla Piechowic.
POK

KATEGORIA PROFESJONALIŚCI
I miejsce – Elżbieta Dudziak,
II miejsce – Agata Środa,
III miejsce – Gabriela Osiniak,
KATEGORIA AMATORZY
I miejsce – Eryk Szuszman,
II miejsce – Estera Serżysko,
III miejsce – Ilona Szuszman.
WYRÓŻNIENIA ORGANIZATORA
– Kamila Misztela/ kat. amatorzy
– Elżbieta Trzewiczek-Pietkiewicz/ kat.
profesjonaliści
Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy, a uczestnikom Kryształowego Weekendu dziękujemy za wspólnie spędzony czas.
Dyrektor i pracownicy Piechowickiego Ośrodka Kultury składają serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie
w organizacji imprezy KRYSZTAŁOWY
WEEKEND 2018 dla:
• Pana Janusza Brylińskiego Prezesa
Zarządu Przedsiębiorstwa WEPA Piechowice
• Państwa Ingrid i Haagena Hartmann
właścicieli Pałacu Pakoszów
• Pana Ryszarda Kolata właściciela Huta
JULIA oraz pani Agnieszki Blachety
i pana Bartosza Browarnego - Dyrektorów huty JULIA
• Pani Zofii Czernow - Poseł na Sejm RP
• Pana Andrzeja Raja Dyrektora KPN
i pracowników KPN
• Pana Andrzeja Blusza
• Państwa Marii i Bogusława Skowron
• Pana Jerzego Semeriaka
• Dyrektora i pracowników Związku
Gmin Karkonoskich
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Plenerowy Turniej Szachowy o Puchar Poseł na Sejm RP Zofii Czernow
Tradycyjnie już od kilku lat podczas
Kryształowego Weekendu odbył się Plenerowy Turniej Szachowy - w sobotę
9 czerwca 2018 r. Tym razem na miejsce
rozgrywek Klub Logiczny (organizator
turnieju) wybrał „Skwerek Szachowy”
znajdujący się przy zbiegu ul. Tysiąclecia
i Szkolnej (w sąsiedztwie Orlika Szkoły
Podstawowej nr 1).
Udział w turnieju wzięło 18 osób podzielonych na trzy grupy w zależności od
siły gry i wieku. Maluchy grały w szachy
błyskawiczne z tempem 10 minut na partię,
a starsi w szachy szybkie – 15 minut do namysłu dla każdego z graczy, systemem kołowym (każdy z każdym w danej grupie).
Turniej odbył się w sympatycznej i pełnej
zrozumienia atmosferze.
Po prawie trzygodzinnych rozgrywkach
wyłoniono zwycięzców poszczególnych
kategorii z podziałem na płeć.

Maluchy:
• Martynaka Winiarz –
lat 7, z Piechowic
• Pawełek Turowicz – lat
6, z Piechowic
Młodzicy
z kat. V lub IV:
• Martyna Nejman – lat
9, z Piechowic
• Adrian Sinicki – lat 8,
ze Szklarskiej Poręby
Juniorzy
z kat. IV i III:
• Sara Gać – lat 10, z Poznania
• Jakub Błaszkiewicz – lat 10, z Jeleniej
Góry
Kategoria Open:
• Jarosław Kuźniar – lat 52, z Piechowic
O godzinie 17.30 na głównej scenie zawitali Pani Poseł Zofia Czernow z asystentką , wspomagającą nas organizacyjne

- Panią Aleksandrą Wochal, oraz Burmistrz
Miasta Pan Witoldem Rudolfem. Przywitano ciepło w ten deszczowy dzień laureatów Turnieju, którzy w komplecie wraz
z rodzicami przybyli na rozdanie nagród,
ufundowanych i wręczanych osobiście
przez Panią Poseł.
Klub Logiczny
Katarzyna i Lech Rębisz

Sprawozdanie z XXX Jasnogórskich
Spotkań Trzeźwościowych
Podobnie jak w poprzednich latach,
w tym roku jak pojechaliśmy do Częstochowy autokarem na Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe. Odbyły się one w
dniach 2-3 czerwca 2018 roku. Nasza grupa składała się z trzeźwych ludzi z Klubu
Abstynenta ,,EDEN” i grupy AA ,,Kamienna” oraz naszych przyjaciół z klubów z Jeleniej Góry, Miłkowa, Szklarskiej Poręby
i Kowar. Spotkanie w imieniu Jasnej Góry
otwierał alkoholik ksiądz Ryszard. Każdy z uczestników mógł wybrać dla siebie
taką część programu, która najbardziej odpowiadała jego potrzebom. Jedni wybrali
Drogę Krzyżową po Wałach Jasnogórskich, niosąc krzyż ,,VOTUM” złożony na
X Jasnogórskie spotkania AA, inni wybra-

li występy artystyczne związane z ruchem
AA i trzeźwością, a jeszcze inni – spotkanie
z dawno nie widzianymi przyjaciółmi. Hasłem przewodnim było ,,Ty wyzwoliłeś nas
Panie”. O godzinie 18.00 zostały otwarte
mitingi AA, Al-anon, DDA, Al-ateen, AŻ
(anonimowi żarłocy), anonimowych narkomanów oraz anonimowych hazardzistów.
Niektóry z nich trwały nieprzetrwanie do
białego rana.
Msza Święta wieczorna odbyła się przed
Szczytem na Błonach Jasnogórskich celebrowana przez biskupa Antoniego Długosza. Spotkania Jasnogórskie AA są organizowane dzięki życzliwości dobremu sercu
Ojców Paulinów. W niedzielę po południu
odbyło się Zawierzenie w Kaplicy Matki

Bożej. Było to niezwykłe przeżycie jedności, wdzięczności, radości a przede wszystkim doświadczenie ogromu Bożej Miłości.
Dla osób które tam się wybrały, było to
umocnienie w trzeźwości. Z całej Polski
zjechało się tysiące osób, nie do policzenia. Na zakończenie zaśpiewaliśmy pieśń
,,Abyśmy byli jedno”... ochoczo chwyciliśmy się za ręce, a na twarzy pojawiło się
wzruszenie. Wszyscy byliśmy Jednością.
Dziękujemy Komisji d/s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Panu
Burmistrzowi Urzędu Miasta Piechowice
za dofinansowanie wyjazdu na XXX Jasnogórskie Spotkania Trzeźwościowe.

Świetna zabawa na festynie w Pakoszowie
2 czerwca 2018 r. odbył się Dzień
Dziecka na terenie osiedla Piastów
– Pakoszów. W miłej i rodzinnej atmosferze bawiły się dzieci z Piastowa i Pakoszowa ale również z centrum Piechowic. Zacięta rywalizacja
odbywała się na torze przeszkód dla
młodych strażaków. Tradycyjnie
nie zabrakło kiełbasek z ogniska.
Atrakcją dla młodych obywateli naszego Miasta była kurtyna wodna.

Radni Osiedla Piastów-Pakoszów
szczególne podziękowania kierują
dla OSP Sobieszów i OSP Szklarska Poręba, Radnego Powiatowego Pana Grzegorza Rybarczyka za
ufundowanie upominków dla dzieci
oraz dla Pana Tomasza Ratajskiego
z Krainy Ciasta za słodką przekąską
dla wszystkich uczestników.
radni Irena Chromik
oraz Leon Smolczyński

Józef Góral
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Dzień Dziecka na miejskim placu zabaw

Upał doskwierał organizatorom kiedy
1 czerwca ustawiali na Dzień Dziecka stanowiska zabaw plastycznych i rodzinnych,
magii, malowania buziek, miasteczko ruchu
drogowego czy też piracki statek gigant.
O godz. 15.00 wszystko rozpoczęło się zgodnie z planem. Dzieci z radością ruszyły do
zabaw Burmistrz Piechowic złożył życze-

nia, a przed statkiem
pirackim ustawiła się
spora kolejka. Godzinę później zagrzmiało,
a silny wiatr porwał
prace plastyczne, balony i plastikowe butelki.
Wszystko fruwało. Rodzice trzymali dzieci,
a pozostali dorośli łapali sprzęt, namioty
i nagrody. Szczęśliwie
jednak burza przeszła
bokiem. Już po kilkunastu minutach panowie Zdzisław Jędrzejek
i Józef Nadolny zaprosili dzieci na słodką
niespodziankę ufundowana przez nich samych oraz Burmistrza Piechowic i Przewodniczącego Rady Miasta. Brawa dla dzieci, ich
rodziców i opiekunów, że NIE ZAWIEDLI.
Nie tylko licznie przybyli na Dzień Dziecka, ale razem z nami przetrwali załamanie

pogody i piechowickie świętowanie zakończyło się sukcesem. Dzieci wzięły udział
w przygotowanych dla nich zabawach i konkursach, wybawiły się w miasteczku ruchu
drogowego oraz pirackim statku, rozdano
dziesiątki nagród i balonikowych stworków,
a pomalowane buźki można było spotkać na
każdym kroku. Burza zepsuła tylko wystawę
prac plastycznych pn. „ Moja ulubiona zabawka” i ogólny pokaz magi , który odbył
się w zmodyfikowanej wersji pokazów w
grupach.
POK

Dyrektor i pracownicy składają serdeczne
podziękowania za pomoc w organizacji Dnia
Dziecka dla:
Carrefour Market Piechowice, Małgorzaty
Sztabińskiej, Stanisława Łabędzkiego, Józefa Górala, Grzegorza Rybarczyka, fundatorów słodkiej niespodzianki oraz harcerzy
z piechowickiego szczepu Cicha Dolina.

PRZEDSZKOLE nr 1

Święto Polskiej Niezapominajki
15 maja 2018r. w ogrodzie naszego
przedszkola obchodziliśmy „Dzień Polskiej Niezapominajki”. Jest to święto ludzi
serdecznych, które przypomina nie tylko
o pięknie i bogactwie polskiej przyrody, ale także o osobach, które kochamy.
W sekretnym języku kwiatów, niebieski
kolor zarezerwowany jest dla wzniosłych
uczuć i życzeń, które mogą spełnić się
w przyszłości. W naszym przedszkolu jest
ono kultywowane już od 4 lat.
W tym roku uroczystość rozpoczęła się
od odśpiewania hymnu narodowego, następnie w nawiązaniu do tradycji staropolskich wszyscy razem zatańczyliśmy taniec
„Trojak” i zaśpiewaliśmy biesiadne piosenki. Później na scenie występowały dzieci
z poszczególnych grup wiekowych nasze-

go przedszkola oraz lokalny zespół „Szklarki”. Dla
uczestników naszej imprezy czekało wiele atrakcji,
a mianowicie występ Klauna „Rufi Rafi”, stoisko
edukacyjne przygotowane
przez Nadleśnictwo Szklarska Poręba, malowanie
buziek, magiczna karuzela
plastyczna oraz słodki poczęstunek. Swoją obecnością zaszczycili nas Rodzice,
Dziadkowie, Burmistrz Miasta Piechowice
p. Witold Rudolf, kierownik referatu spraw
społecznych p. Anna Szalej – John oraz
Prezes OSP Piechowice p. Waldemar Wojtaś. Serdecznie dziękujemy wszystkim za

obecność i wspólną zabawę oraz osobom
szczególnie zaangażowanym za pomoc
i wsparcie podczas organizacji imprezy.
Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Personel
Przedszkola Samorządowego nr 1

Mądre Sowy na wycieczce
Dnia 28.05.2018r.w godzinach rannych grupa starszaków wraz z rodzicami z okazji Dnia Matki i Ojca, pojechała na wycieczkę do ZOO
we Wrocławiu. Wspaniała rodzinna atmosfera pozwoliła na odwiedzanie kolejnych miejsc ze zwierzętami bez pośpiechu i w pełnym
relaksie. Dzieci zobaczyły faunę i florę gorącego kontynentu oddalonego o tysiące kilometrów i odczuły na własnej skórze w izolowanym pomieszczeniu wilgotny i gorący klimat dżungli, który sprzyja
wzrostowi egzotycznych drzew i roślin. Czas tak szybko upłynął, chyba za sprawą wspólnie śpiewanych biesiadnych piosenek, wspólnych
rozmów i drużynowych gier, które umilały nam czas w autokarze.
Wszystkim polecamy taką wyprawę.
nauczyciel-wychowawca mgr Wioletta Uram
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Festyn „Mama, Tata i Ja”
Wspólne spotkania integrują i tworzą miłą atmosferę. W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Piechowicach co
roku spotykają się rodzice i dzieci oraz
absolwenci przedszkola jak również
przyszłe przedszkolaki na Festynie
Rodzinnym „Mama Tata i Ja”, który
odbył się 29 maja. Impreza była świetną okazją do uczczenia Dnia Dziecka
oraz Dnia Matki i Ojca. Jak co roku,
w bardzo miłej, rodzinnej atmosferze
bawiliśmy się razem: dzieci, rodzice
i pracownicy przedszkola. Tegoroczny
festyn poprzedzały występy artystyczne
we wszystkich grupach wiekowych. Najpierw
przedszkolaki śpiewały, tańczyły i recytowały wiersze dla swoich rodziców, a najmłodsza
grupa „Misiów” przedstawiła rodzicom bajkę
o „Niegrzecznej Żabce”. Potem dzieci wręczyły przygotowane wcześniej w przedszkolu
prezenty i wszyscy zebraliśmy się w ogrodzie
przedszkolnym w oczekiwaniu na wspólną
zabawę. Pogoda w tym dniu wyjątkowo nam
sprzyjała a słońca i prawdziwie wiosennego
wiatru nam nie zabrakło.
Uczestników rozweselali i zachęcali do
zabawy weseli klauni. Nie zabrakło tańców, konkursów dla dzieci i rodzin oraz innych atrakcji takich jak: malowanie twarzy,
barwnych pasemek, chodzenia na szczudłach, pokonywanie leniwej ósemki, skoków na tarpolinie, skoków na dmuchanym
zamku itp. W czasie festynu wszyscy mogli
zasmakować pysznych domowych ciast,
świeżych owoców i soków oraz samodzielnie usmażyć sobie kiełbaskę. W naszym
spotkaniu, jak co roku, nie zabrakło rów-
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nież służb mundurowych, tj. straży pożarnej
i policji, którzy udostępnili służbowe wozy
wszystkim zainteresowanym. Festynu przebiegł w miłej atmosferze. Z imprezy pozostało wiele fotografii, dzięki czemu wspaniała
zabawa i niecodzienna atmosfera zostaną na
długo w pamięci wszystkich uczestników zabawy. Celem imprezy było zachęcanie rodziców do wspólnych zabaw ze swoimi dziećmi,
a także – dostarczenie uczestnikom pikniku
wielu okazji do radości, śmiechu i dobrego
nastroju. Uczestnikom dziękujemy za cudowną zabawę.
Szczególne podziękowania kierujemy
w stronę rodziców, którzy upiekli wspaniałe
ciasta, oraz sponsorom, których zaangażowanie i pomoc rzeczowa urozmaiciła tegoroczny festyn. Są to: Jelenia Plast Sp. z o. o.,
Państwu Urszuli i Janowi Klejps, Czesławowi Wiatr, Państwu Annie i Andrzejowi Serek,
Panu Tadeuszowi Serek, panu Grzegorzowi
Rybarczyk, strażakom z OSP Piechowice,
Komendantowi Miejskiemu Policji w Jeleniej Górze.

„Edukacja ekoloGiczna
CzYste Karkonosze”
We współpracy ze Związkiem Gmin Karkonoskich w przedszkolu był realizowany
program „Edukacja ekologiczna Związku
Gmin Karkonoskich- Czyste Karkonosze”.
Jednym z jego elementów był konkurs plastyczny „Środowisko naturalne, w którym
pragnę żyć”. Wyróżnionych zostało aż 16
prac z naszego przedszkola. W dniu 6 czerwca 2018 r. dzieci pojechały do pałacu w Bukowcu na uroczyste podsumowanie programu
podczas festynu ekologicznego. Na miejscu
na dzieci czekało mnóstwo atrakcji miedzy
innymi: wata cukrowa, dmuchane zamki, stoiska parków narodowych oraz nadleśnictwa,
przejażdżka konna oraz upominki. Czworo
dzieci z naszego przedszkola brało udział
w biegu przełajowym na 600 metrów: Borys,
Ania, Michał, Mateusz, każdy z uczestników
biegu otrzymał medal, wyróżnienie za pracę
otrzymała Kaja.
Następnie, w ramach programu, w dniu
12 czerwca, najstarsza grupa z przedszkola
uczestniczyła w warsztatach „Dolina Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej –
park krajobrazowy w Bukowcu”.

Otrzymaliśmy
również
wyróżnienie
w XIV edycji konkursu „Zbieramy zużyte
baterie”, zebraliśmy 316,11 kg baterii. Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym
w zbiórkę baterii. Serdecznie dziękujemy
Związkowi Gmin Karkonoskich za fantastyczna zabawę.
J. Monastyrska

Kapsuła Czasu - spotkanie z absolwentami

– Ta uroczystość przypomina, że w naszym
przedszkolu najważniejsze jest zawsze dziecko, duszą przedszkola – nauczyciel, a dumą
– jej absolwenci. Dlatego dziękuję wam za

okazany związek z przedszkolem, bo powracacie po latach
i opowiadacie o sobie. Dziękuje Wam za to, że jesteście teraz
tu z nami – tymi słowami Pani
dyrektor powitała absolwentów naszego przedszkola, po
sześciu latach od ostatniego
wspólnego spotkania. Goście
zostali przywitani hymnem
„Każdy przedszkolak dobrze
wie” oraz tańcami w wykonaniu grupy „Jeżyków”. Podczas
pytań dotyczących pobytu
w przedszkolu, okazało się,
że zatarło się w pamięci dużo
wspomnień. W czasie oglądania filmów i zdjęć wydarzenia z przedszkola te wspomnienia powróciły. Na pamiątkę
spotkania posadziliśmy w ogrodzie forsycję

i sprawdziliśmy, jak urósł bez posadzony
sześć lat temu. Nastąpił najważniejszy moment: odkopanie „Kapsuły czasu”. Dla absolwentów była to wzruszająca chwila, gdy
po sześciu latach otrzymali list napisany do
nich przez rodziców. Oto wypowiedzi młodzieży: w dniu dzisiejszym mam 13 lat. Tak,
ten urwisek na zdjęciu, to ja. Przedszkole
wspominam super; podobał mi się występ
„Jeżyków” – pamiętam czasy, gdy sama tak
tańcowałam; spotkanie w przedszkolu było
powrotem do dziecięcych lat, odkopanie kapsuły czasu było bardzo fajne i wzruszające;
było bardzo wesoło; dziękuję bardzo całemu
przedszkolu, że mogłem znaleźć się w tym,
a nie innym miejscu, bo przeżycia są niesamowite; musimy jeszcze to powtórzyć.
Zakopaliśmy „Kapsułę czasu” ponownie.
Do zobaczenia za dziesięć lat.
M. Janasz
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Nadanie sztandaru hufca. Piechowickie akcenty harcerskiego święta

Instruktorzy z Piechowic
(Robert Zapora, Ewelina Gawlik, Magdalena
Miliszkiewicz, Piotr Tamioła, Mateusz Kozik
i Arkadiusz Rudolf). Uroczystość
wzbogacona
była nadaniem odznaczeń
związkowych. Wśród nich
było wiele osób związanych z naszym miastem.
Wyróżnieni zostali:
• Złotą Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa: Burmistrz PiechoInstruktorzy z Piechowic mają „swojego” gwoździa na drzewcu.
wic, Pan Witold Rudolf
• Srebrnym Krzyżem
Karkonoskiego Hufca ZHP w stopniu brąZasług dla ZHP - hm. Arkadiusz Rudolf
zowym 93 DH Płomień oraz Odznakę Kar• Srebrną Odznaką Chorągwi Dolnośląkonoskiego Hufca ZHP w stopniu Srebrnym
skiej - hm. Robert Zapora
– 25 DH Przygoda. Podsumowano też współ• Brązową Odznaką Chorągwi
zawodnictwo w ramach całorocznej propozyDolnośląskiej - phm. Magda
cji programowej „Czas na Region”. Zuchy:
Miliszkiewicz i pwd. Ewelina
1 miejsce – 102 GZ Świetliki; 2 miejsce –
Gawlik.
8 PGZ Wesoła Kompania (Piechowice),
Zakończenie roku harcerskie35 GZ Radosne Smerfiki, 24 GZ Kubusiowa
go trwało od piątku do niedzieBrygada. Harcerze: 1 miejsce – 101 DH Pali a baza zlokalizowana była na
goda, 2 miejsce – 8 PDH Burza (Piechowice),
polanie przy ul. Nowowiejskiej.
3 miejsce – 25 DH Przygoda. Harcerze starsi
W niedzielę odprawiona została
i wędrownicy: 1 miejsce – 100 DHSiW Wamsza święta, prowadzona przez
tra, 2 miejsce – 39 DHS Barykada, 3 miejsce
księdza Michała Gołębia, w której
– 74 DHS Genesis.
uczestniczyli m.in. rodzice harPrzed harcerzami najważniejszy czas cacerzy z Piechowic oraz burmistrz
łorocznej pracy – obóz. Grupa z Piechowic
Witold Rudolf. Podczas sobotniejuż w lipcu wyjeżdża w Bieszczady. ŻyczyBurmistrz Piechowic Witold Rudolf został odznaczony
go, wieczornego ogniska komenmy udanej zabawy i ładnej pogody!
Złotą Honorową Odznaką Przyjaciół Harcerstwa.
dantka hufca przyznała Odznakę
R. Z.

Blisko 300 harcerek i harcerzy z Hufca
Karkonoskiego uczestniczyło w tegorocznym
zakończeniu roku harcerskiego, które odbyło
się w weekend 15-17 czerwca. Wyjątkowym,
bo połączonym z uroczystością przyjęcia nowego Sztandaru Hufca. Spory udział mieli
w tym instruktorzy z Piechowic.
W uroczystym apelu, który odbył się na
Placu Ratuszowym, uczestniczyła Komendantka Chorągwi Dolnośląskiej hm. Dorota
Kołakowska. Przyjęła sztandar z rąk komitetu fundacyjnego i przekazała Komendantce Hufca Karkonoskiego hm. Marii Łabaziewicz. W Komitecie Fundacyjnym był
burmistrz Piechowic Witold Rudolf. Osoby,
które wsparły finansowo zakup sztandaru
miały prawo do wbicia na drzewcu pamiątkowego gwoździa. „Swoje” gwoździe miało kilka osób związanych z Piechowicami:
Jolanta i Witold Rudolf, Arkadiusz Rudolf,
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Ośmioletni Oskar Fidor ma niebywałe szczęście. Młody piechowiczanin wziął udział w dziecięcej eskorcie, czyli wyprowadzał polskich piłkarzy na boisko przed meczem z Litwą!
Jak to się stało, że pojechał na Stadion Olimpijski? – Tato wygrał w Radiowej Trójce dwa bilety na mecz. No i pojechaliśmy – opowiada nam
Oskar Fidor. Bilet ten obejmował także udział w
dziecięcej eskorcie, która wyprowadzała piłkarzy
przed spotkaniem. Drugoklasista ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach bardzo ucieszył się
z tego biletu. Przyznaje, że to dla niego bardzo
duże przeżycie. Szedł za rękę z Janem Bednarkiem, młodym i obiecującym obrońcą reprezentacji Polski.
Oskar Fidor bardzo lubi piłkę nożną. Na co
dzień trenuje w Lechii Piechowice, dwa razy w

tygodniu, w poniedziałki i czwartki, pod okiem
trenera Marcina Ramskiego. – Często w domu
oglądamy mecze – mówi nam. Kto w domu jest
najlepszym kibicem? – Ja z mamą – odpowiada z
uśmiechem po chwili zastanowienia.
Na boisku najbardziej lubi grać w ataku i strzelać bramki. Nic więc dziwnego, że jego ulubionym
zawodnikiem jest Robert Lewandowski. – Bardzo
chciałby grać w Realu Madryt. Ja też – mówi.
– Oskar pojechał z tatą, a ja oglądałam mecz
w domu – przyznaje Małgorzata Krausiewicz-Fidor, mama chłopca. – Pomachać mi nie mógł, bo
były tam ściśle określone zasady, ale wszystko
widziałam w telewizji. Nagrałam ten mecz. Chłopaki trafili idealnie, bo nasi wygrali 4:0. Lepszego wyniku nie można było sobie wyobrazić.
R.Z.

X Memoriał Łukasza Semeriaka w biathlonie letnim

W świetnych warunkach ponad 100 młodych biathlonistów z Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby, Mieroszowa, Lubawki, Kopańca i Piechowic walczyło w zawodach
biathlonu letniego. Klasyfikację przeprowa-

dzono w 12 kategoriach wiekowych.
Wyłoniono i nagrodzono najmłodszych
i najstarszych uczestników Memoriału
a dekoracje uświetniła obecność taty
Łukasza Semeriaka pana Jerzego
i siostry Łukasza Karoliny Semeriak –
Siecla, którzy wraz z burmistrzem Witoldem Rudolfem oraz panią dyrektor
SP1 Marzeną Sąsiada dokonali dekoracji najlepszych.
Była to już dziesiąta rocznica tragicznej śmierci dwóch uczniów naszej
szkoły i dlatego też zorganizowaliśmy
też turniej koszykówki. Równocześnie
na boisku do koszykówki odbywał się
turniej TRIO-Basket Pamięci Pawła Banego.
Udział w zawodach wzięło 8 drużyn męskich
w dwóch kategoriach wiekowych. Wyłoniono
również najlepszych w rzutach za 3 punkty.

Dziękuję wszystkim sędziom za pomoc i profesjonalne przeprowadzenie zawodów; dyrekcji
ZSOiMS w Szklarskiej Porębie za pomoc w organizacji zawodów; zawodnikom za udział; trenerom za opiekę nad dziećmi; władzom Miasta
Piechowice za przekazanie środków na organizacje zawodów; dyrekcji SP1 w Piechowicach
za użyczenie sprzętu do biura zawodów oraz
terenu szkoły; kolegom i koleżankom Łukasza za przygotowanie strzelnicy i posprzątanie
po zawodach; Państwu Zawadziłło za napoje
i ciepły posiłek, Fundacji Kobold za nagłośnienie
i tor przeszkód; rodzicom za przygotowywanie
obiektu do zawodów i przygotowanie słodkiego
poczęstunku, Panu Danielowi Potkańskiemu za
przeprowadzenie turnieju koszykówki.
Do zobaczenia za rok na XI memoriale Łukasza Semeriaka

XXXIV Rajd Dziatwy Szkolnej „Piechotka”
Już po raz trzydziesty czwarty
Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechowicach zorganizowała w dniach 1516 czerwca 2018 r. Rajd Dziatwy
Szkolnej „Piechotka”. Celem rajdu
jest propagowanie turystyki pieszej
i ochrony przyrody wśród uczniów
klas O-7. W imprezie wzięło udział
21 drużyn, które reprezentowały
szkoły i przedszkola z Piechowic,
Jeleniej Góry oraz Starych Bogaczowic z powiatu Wałbrzyskiego,
którzy uczestniczyli w naszym
rajdzie po raz pierwszy i na końcu stwierdzili, że bardzo im się
podobało. Na zakończeniu rajdu
gościliśmy również osiemdziesięciu uczniów ze Świeradowa wraz
z opiekunami. Świeradów rokrocznie był uczestnikiem naszego rajdu, ale w tym roku, w tym samym
czasie, miał zorganizowaną zieloną
szkołę w Karpaczu. Mimo to bardzo
chcieli być na naszym zakończeniu.

Wszyscy uczestnicy rajdu zostali
nagrodzeni w konkursach zbiorowych i indywidualnych, na mecie
czekał ich ciepły poczęstunek i zabawy sportowe. Na mecie opiekę
medyczną sprawowała firma Divemed.
Był to szczególny rajd, gdyż
w tym roku odszedł od nas na zawsze, wieloletni członek komitetu
organizacyjnego sekcji kwatermistrzowskiej Pan Wiesław Polański.
Komitet organizacyjny podjął decyzję o uhonorowaniu w/w przechodnim pucharem im. Kwatermistrza
Wiesława Polańskiego. Puchar
rokrocznie będzie przekazywany
drużynie, która w czasie programu
ogniskowego przedstawiła najciekawszą potrawę składającą się
z minimalnej ilości składników.
W tym roku puchar zdobyli uczniowie klasy VII c z opiekunem Panem
Marcinem Suchtą.

Naszą imprezę zaszczycili swoją
obecnością: Pan Burmistrz Miasta Witold Rudolf, radni, nestor
rajdu Zdzisław Gasz, Prezes Zarządu ZNP Pani Halina Wieczorek
oraz przedstawiciel nadleśnictwa
Szklarska Poręba. Zakończenie
zaszczyciła również swoją osobą
żona Pana Wiesława Polańskiego,
która wręczyła puchar przechodni.
Szczególne słowa podziękowania składam Burmistrzowa Miasta
Piechowice Panu Witoldowi Rudolfowi za dofinansowanie imprezy, przedstawicielowi firmy ubezpieczeniowej WARTA, firmie „Bar
Oliwia”, Pani Halinie Wieczorek
Prezesowi Zarządu ZNP w Jeleniej Górze oraz wszystkim uczestnikom, opiekunom, kierownikom
tras, rodzicom oraz organizatorom.
Do zobaczenia na jubileuszowym
XXXV Rajdzie Dziatwy Szkolnej
„Piechotka”.

Ewelina Jedziniak

PODZIĘKOWANIE
W dniu 16 czerwca 2018 roku,
podczas uroczystości zakończenia
34 Rajdu Dziatwy Szkolnej PIECHOTKA 2018, wręczony został
po raz pierwszy puchar im. Wiesława Polańskiego.
Wiesław Polański z Rajdem
tym związany był od początku
jego istnienia – od 33 lat pracując w ekipie kwatermistrzowskiej.
W związku z tym chciałabym serdecznie podziękować Pani Marzenie Sąsiada Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piechowicach
oraz Panu Zdzisławowi Gaszowi
i pozostałym organizatorom za tak
wspaniałe uhonorowanie mojego
zmarłego męża. Chciałabym również pogratulować drużynie, która
puchar ten zdobyła oraz pozostałym uczestnikom za otrzymane
nagrody i wyróżnienia.
Romualda Polańska
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