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Koło gminne (miejskie) Polskiego Stron-
nictwa Ludowego w Piechowicach otrzymało 
nowy sztandar. Fundatorami zostali członkowie 
tego koła oraz radni klubu PSL Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego. Sztandar poświęcono w dniu 
11 listopada, podczas uroczystej mszy świętej w 
Kościele w Piechowicach. Poświęcenia dokonał 
proboszcz parafi i ks. Ryszard Soroka. Następnie 
w sali Ochotniczej Straży Pożarnej nastąpiło 
uroczyste przekazanie sztandaru. Z rąk Prezesa 
Wojewódzkiego Zarządu PSL Pawła Gancarza 
sztandar przejął Prezes Gminnego Zarządu PSL 
w Piechowicach Witold Rudolf, i przekazał go 
pocztowi sztandarowemu w osobach: sztanda-
rowy  Marek Lubieniec, przyboczne Wiesława 
Bąk i Agnieszka Herba.

Jaki cel miało ufundowanie sztandaru? Orga-
nizacja piechowicka liczy ponad 30 członków, 
jest to spora grupa, jak na stosunkowo niewiel-
ką społeczność. Sztandar jest symbolem jedno-
ści, oznacza wspólnotę wartości łącząca człon-
ków PSL. Z jego udziałem będą uczestniczyć

w świętach kościelnych, państwowych i uro-
czystościach patriotycznych.

Niestety, w Piechowicach brakuje miejsc pu-
blicznych, w których można byłoby tego typu 
uroczystości organizować. Trwają rozmowy, 
by to zmienić. Są już nawet wstępnie wskaza-
ne lokalizacje: w Kryształowym Ogrodzie bądź 
na Cmentarzu Komunalnym. Planowane jest 
umieszczenie tam tablic upamiętniających bo-
haterów, którzy odeszli na wieczną wartę, a wpi-
sali się w historię Piechowic. Chcemy utrwalić 
pamięć o tych, którzy przybyli tu po wojnie,
a którzy walczyli o wolność naszej Ojczyzny na 
wszystkich frontach II wojny światowej, a także 
upamiętnić pomordowanych w Katyniu, ofi ary 
wywózki z Kresów Wschodnich na Syberię i do 
Kazachstanu, ofi ary rzezi Wołyńskiej oraz stali-
nowskiego terroru.

Sądzę, że w przyszłym roku, na 50-lecie 
nadania Piechowicom praw miejskich doczeka-
my się takiego miejsca.

Witold Rudolf

Sztandar
i  pamięć

dniu 11 listopada 2016 r. w kościele parafi alnym w Piecho-
wicach odprawiona została uroczysta msza święta za oj-

czyznę, upamiętniająca odzyskanie przez Polskę niepodległości
w 1918 roku. Wśród zaproszonych gości byli: Członek Zarządu Woje-
wództwa Dolnośląskiego Pan Tadeusz Samborski, wiceprzewodniczący 
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Pan Kazimierz Huk, Prezes Woje-
wódzkiego Zarządu PSL we Wrocławiu Pan Paweł Gancarz, wicestarosta 
powiatu jeleniogórskiego Pan Paweł Kwiatkowski, wiceprzewodniczący 
Rady Powiatu Jeleniogórskiego Pan Leszek Supierz, Członek Zarządu 
PSL powiatu jeleniogórskiego Pan Andrzej Walczak, radni Rady Powiatu 
Jeleniogórskiego Pani Wiesława Bąk oraz Pan Grzegorz Rybarczyk.

W pochodzie rozpoczynającym się przed salą OSP do kościoła 
przeszli zaproszeni goście, Burmistrz Miasta Piechowice Pan Wi-
told Rudolf, dyrektorzy i prezesi  jednostek samorządowych, poczty 
sztandarowe: Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach, Gimna-
zjum im. Jana Pawła II, harcerze Hufca Jeleniogórskiego, zarządu 
gminnego PSL  we Wleniu i  Piechowicach .

Uroczystą mszę odprawił ks. Proboszcz tutejszej parafi i Ryszard 
Soroka, obecni również byli ksiądz kanonik Zdzisław Olszewski,
ks. Tadeusz Szymaniak oraz ks. Adolf Maciąg. 

Uroczystość uświetniła orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej pod  
batutą Marka Fliegera. Występ fi nansowany był przez czonków PSL-u. 

ASJ
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Podatki na 2017 rok uchwalone
W dniu 27 października 2016 roku odby-

ła się XXVII sesja Rady Miasta Piechowi-
ce, na której m.in. podjęta została uchwała 
określająca stawki podatku od nierucho-
mości obowiązujące w roku podatkowym 
2017. 

Przyjęte zostały następujące wysokości 
stawek w podatku od nieruchomości:

• grunty związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej - stawka 0,89 zł/m2 
(bez zmian),

• grunty pozostałe, w tym zajęte na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizację po-
żytku publicznego – stawka 0,47 zł/m² (bez 
zmian),

• budynki mieszkalne lub ich części - 
stawka 0,75 zł/m² (bez zmian),

• budynki związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz budynki 

mieszkalne lub ich części zaję-
te na prowadzenie działalności 
gospodarczej - stawka 22,66 
zł/m² (zmniejszenie o 0,20 zł/
m2),

• budynki związane z udzie-
laniem świadczeń zdrowot-
nych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zaję-
te przez podmioty udzielające 
tych świadczeń - stawka 4,61 
zł/m² (zmniejszenie o 0,04 zł/
m2),

• garaże - stawka 7,62 zł/m² (zmniejsze-
nie o 0,06 zł/m2),

• budynki pozostałe - stawka 7,62 zł/m² 
(zmniejszenie o 0,06 zł/m2).

Nie została zmieniona wysokość stawki 
opłaty od posiadania psów w 2017 roku.

W związku z powyższym wysokość 

opłaty od posiadania psów wynosi nadal 
35,00 zł rocznie od każdego posiadanego 
psa. Opłatę tę uiszcza się bez wezwania, 
do 15 marca danego roku, za który przy-
pada opłata. Inkasentem opłaty od posiada-
nia psów jest Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Piechowicach.

A. Smoleń

1. Drogi  gminne
utrzymuje – Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piechowicach ul. Boczna 
15, E-mail: zuk@piechowice.pl tel. 75/76 12 165 
Odpowiedzialny: Kierownik ds. technicznych - Piotr Woźniak tel: 605 769 247

2. Drogi powiatowe
a) Droga Pakoszów – Piastów w Piechowicach  tj.: ul. Pakoszowska, ul. Piastów
b) Droga Piechowice - Michałowice tj. ul. Sudecka
utrzymuje – Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piechowicach , ul.  Bocz-
na 15 E-mail: zuk@piechowice.pl tel. 75/76 12 165 
Odpowiedzialny: kierownik ds. technicznych - Piotr Woźniak tel: 605 769 247
c) ul. Piastowska - (odcinek długości  325 m od drogi krajowej nr 3 w kierunku 
Szklarskiej Poręby)
utrzymuje – MZGL Szklarska Poręba
– Biuro Działu Komunalnego- 75 717 23 56
– Odpowiedzialny: Dominik Piś – dyspozytor - tel. 516 137 383

3. Droga wojewódzka (droga nr 366) - ul. Żymierskiego w Piechowicach 
Utrzymuje – Usługi Transportowe – Stanisław Rutkowski
Witków 25; 58-379 Czarny Bór
Dyspozytor – Oddz. Drogowy Czadrów – 75/744 25 35 
Zarządca Drogi - DSDiK – Oddz. Jelenia Góra –Cieplice tel. 75/75 510 18 lub 19 
wewnętrzny 11

4. Droga krajowa nr 3 tj.: ul. Jeleniogórska, ul. Turystyczna
utrzymuje – Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „ZABERD” S.A. we Wro-
cławiu, ul. Bystrzycka 24 – tel.71/790 81 00
– odpowiedzialny: Krzysztof Karpinski tel. 500 031 951
– podwykonawca: „Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowo-Usługowe Marian 
Dobrowolski”, Ścięgny 49, tel: 75/76 18 355
Obwód Drogowy Piechowice – tel. 75 76 12 251/662 297 769

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg
na terenie Gminy Piechowice w okresie 2016/2017 Rada Miasta Piechowice na XXVII 

sesji, która odbyła się 27 października 
podjęła uchwały w sprawie:

• uchwalenia Wieloletniego planu roz-
woju i modernizacji urządzeń wodo-
ciągowych i urządzeń kanalizacyjnych
w Gminie Miejskiej Piechowice na lata 
2017-2022 (uchwała nr 169/XXVII/2016 );

• ustalenia wysokości stawek oraz 
zwolnień w podatku od nieruchomości 
(uchwała nr 170/XXVII/2016);

• wyrażenia zgody na sprzedaż nie-
ruchomości gruntowej, stanowiącej 
własność Gminy Miejskiej Piechowice 
(uchwała nr 171/XXVII/2016);

• zmiany w budżecie Gminy Miej-
skiej Piechowice na rok 2016 (uchwała                                       
nr 172/XXVII/2016).

Rada uchwaliła

Pełne teksty uchwał publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Rada Miasta - Uchwały.

BUrMistrz Miasta Piechowice

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 
pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o sa-
morządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 
r. poz. 446 ) oraz art. 35 ust. 1 usta-
wy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2015
r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miasta Piecho-
wice został wywieszony wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do dzierża-
wy pod numerem: RG. 6845.15.2016
i RG.6845.16.2016.

ła się XXVII sesja Rady Miasta Piechowi-
ce, na której m.in. podjęta została uchwała 
określająca stawki podatku od nierucho-
mości obowiązujące w roku podatkowym 
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Przyjęte zostały następujące wysokości 
stawek w podatku od nieruchomości:

• grunty związane z prowadzeniem dzia-
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„Informatyzacja Urzędów Gmin Lubo-
mierz, Mirsk, Piechowice, Wleń w celu 
wdrożenia e-usług publicznych - etap II” pod 
takim tytułem Gmina Miejska Piechowice 
wraz z gminami Lubomierz, Mirsk, Wleń 
będą realizować w 2017r. projekt dotyczący 
uruchomienia nowych usług elektronicznych 
w w/w urzędach. Wniosek o dofinansowanie 
realizacji w/w projektu został pozytywnie 
oceniony przez Komisję Oceny Projektów 
i uzyskał dofinansowanie w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wprowadzenie nowych usług z jednej 
strony ułatwi mieszkańcom gminy oraz 
innym osobom z poza terenu naszej aglo-
meracji załatwianie swoich spraw poprzez 
internet, a z drugiej strony ma na celu 
wprowadzenie do Urzędu Miasta w Pie-
chowicach zintegrowanych usług elektro-
nicznych ułatwiających pracę urzędu.

Najważniejsze elementy tego 
projektu to:

1. Elektroniczne Biuro Ob-
sługi Interesanta (EBOI) -  
EBOI jest niezbędnym 
elementem Platfor-
my Usług Pu-
blicznych, 
który
pozwa-

la na udostępnienie (po uwierzytelnieniu 
Klienta) informacji  o prowadzonej spra-
wie. Współpracuje z modułem e-podatki 
w zakresie zobowiązań podatnika wobec 
gminy oraz systemem płatności elektro-
nicznych w zakresie dokonywania płat-
ności elektronicznych z tytułu podatków, 
odpadów.

2. Zintegrowany System Płatności Elek-
tronicznych – moduł niezbędny do dokony-
wania płatności za wszystkie zobowiązania 
podatnika wobec gminy.

3. Integracja istniejącego Biuletynu In-
formacji Publicznej – możliwość uzyska-
nia automatycznego przesyłania dokumen-
tów czy informacji z obiegu na BIP.

4. Wprowadzenie systemu zarządzania 
bazą danych.

5. Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych 
– w celu łatwiejszego dostępu mieszkań-
ców do korzystania z e-usług publicznych 

udostępnionych w ramach projektu 
Gmina uruchomi w urzędzie spe-

cjalnie oznakowane stano-
wisko i stworzy procedury 
potwierdzania profili zaufa-

nych.
6. Element systemu EBOI, 

możliwość pobierania/wyświe-
tlania danych z dowolnego sys-
temu wymiarowego - stworzenie 

możliwości dokonania wszyst-
kich czynności niezbędnych do 

załatwienia danej sprawy urzędo-
wej drogą elektroniczną - od uzy-

skania informacji, poprzez pobranie 
odpowiednich formularzy i po ich wy-

pełnieniu odesłanie ich drogą internetową.
7. Aplikacja mobilna na 3 platformy sys-

temowe (Android, Windows Phone, iOS) 
zintegrowana z platformą usług publicz-
nych. W tym e-interwencje drogowe. – 
m.in. interwencje drogowe jako możliwość 
zgłoszenia uszkodzenia drogi, wiaty przy-
stankowej itp. (wysłanie zdjęcia z pozycją 
GPS i opisem).

8. Elektroniczne Zarządzanie Dokumen-
tacją w Urzędzie Miasta Piechowice

9. E-Konsultacje - umożliwienie pro-
wadzenia dialogu społecznego w spra-
wach ważnych z perspektywy całej gminy, 
a także dla spraw istotnych dla mniejszych 
społeczności.

10. E-Rada - udostępnienie drogą inter-
netową zasobów związanych z działalno-
ścią Rady oraz wsparcie procesu legisla-
cyjnego.

11. GIS (wypis/wyrys) – Integracja z Sys-
temem Informacji Przestrzennej ma umożli-
wić użytkownikowi systemu podatkowego 
zlokalizowanie na mapie opodatkowanego 
obiektu, petentowi po zalogowaniu się na 
platformie ePUAP profilem zaufanym lub 
podpisem elektronicznym, wybór dowolnej 
usługi z zakresu planowania przestrzennego, 
wypełnienie formularza/wniosku (e-wyrys, 
e-wypis, e-zaświadczenie z miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego), 
dokonania płatności, automatyczną reje-
strację w obiegu dokumentów i systemie 
finansowo-księgowym oraz udostępnienia 
przygotowanego dokumentu (za pomocą 
poczty elektronicznej) i poinformowania 
o możliwości odbioru oryginału.

Nowe usługi elektroniczne
w Urzędzie Miasta Piechowice

Zgodnie z oczekiwaniami Dyrekcji Przedszkola Samorządowe-
go nr 2 w Piechowicach oraz osób dojeżdżających do tej placówki 
oświatowej, został uporządkowany teren gminnej działki drogowej 
graniczący z działką Przedszkola, który przeznaczony został na 
miejsca postojowe. Prace 
polegające na wyrów-
naniu nawierzchni za 
pomocą destruktu bi-
tumicznego oraz miału 
kamiennego zostały 
wykonane przez Zakład 
Usług Komunalnych 
Spółka z o.o.

Burmistrz Miasta
Piechowice

Witold Rudolf

Parking przy Przedszkolu nr 2
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Pełną parą idzie budowa nowej hali 
i maszyny papierniczej w piechowickim 
zakładzie WEPA. 24 października za-
montowano cylinder połyskowy – jeden 
z najważniejszych elementów powstającej 
instalacji.

Montaż nie był zadaniem łatwym, trze-
ba było sprowadzić specjalny dźwig, któ-
ry był w stanie unieść 77-tonowy element 
i umieścić go przez otwór w dachu budo-
wanej hali produkcyjnej.

– Dzięki tej inwestycji będziemy mogli 
wyprodukować około połowy potrzebne-
go w dalszej produkcji surowca – mówił 

Janusz Bryliński, prezes Wepy. Zakład do 
tej pory półprodukt sprowadzał z zagrani-
cy. – Nowa maszyna papiernicza pozwoli 
nam produkować około 30 tysięcy ton bi-
buły rocznie – wyliczył. Pozostałą część 
potrzebnego półproduktu zakład będzie 
sprowadzał z Niemiec, z innych spółek 
koncernu WEPA.

Nowa maszyna papiernicza będzie słu-
żyła do wytwarzania bibuły z celulozy, 
wykorzystywanej przy produkcji papie-
ru toaletowego i ręczników papierowych. 
Zamontowany w październiku cylinder 
jest największym elementem tej maszyny. 

Nawinięta na niego wstęga papieru będzie 
suszona.

Elementy maszyny papierniczej (w tym 
także cylinder) wyprodukowano we Wło-
szech i stamtąd drogą morską, rzeczną i lą-
dową przetransportowano do Piechowic.

Nowa inwestycja w Piechowicach trwa 
od marca, kiedy to wmurowano kamień 
węgielny pod budowę nowej hali. Obecnie 
hala jest niemal gotowa. Całe to zadanie 
ma kosztować około 30 milionów euro. 
Budowa maszyny papierniczej ma zakoń-
czyć się w lutym przyszłego roku.

R.Z.

Inwestycja w WEP-ie wkracza w kluczową fazę

Fo
t. 

G
O

K

ystawą „Ocalić od zapomnienia” 
sięgamy do wspomnień ludzi, któ-

rych zawierucha wojenna rzuciła w różne 
zakątki Polski, Europy lub nawet świata, 
a po zakończeniu II WŚ trafili na Zie-
mie Odzyskane. Tu połączyło ich wspól-
ne dzieło: ZBUDOWANIE PAŃSTWA 
POLSKIEGO na ziemiach Odzyskanych 
i zbudowanie naszych, polskich Piechowic 

w miejscu wcześniejszego Petersdorfu. 
Z tym kawałkiem historii naszego miasta 
zapoznali uczniów piechowickich szkół 
Burmistrz Miasta i Dyrektor POK pod-
czas zajęć edukacyjnych w Piechowickim 
Ośrodku Kultury. Z zajęć tych skorzystali 
gimnazjaliści i uczniowie kl. VI SP nr 1, 
którzy okazali duże zainteresowanie naszą 
lokalną historią. Byli zdziwieni, że jest to 

historia nie tak odległa, gdyż twórcy pań-
stwa Polskiego na ziemiach odzyskanych, 
którzy pamiętają inną rzeczywistość,  żyją 
wśród nas, a często są w naszych rodzi-
nach. Więcej takich lekcji! Takie uwagi 
wymienili między sobą uczniowie i orga-
nizatorzy zajęć edukacyjnych.

Wystawa będzie czynna do 2 grudnia.
POK

„Ocalić od zapomnienia”
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Piotr Kwiatkowski nie pamięta dokład-
nie, kiedy zamieszkał w Piechowicach. – 
Miałem 3 albo 4 latka. Rodzice kupili dom 
w Górzyńcu – opowiada. Dzieciństwo spę-
dził w Piechowicach: chodził tu do szkoły 
podstawowej, do gimnazjum. Należał do 
drużyny harcerskiej.

Po skończeniu gimnazjum rozpoczął 
naukę w tzw. Chemiku w Jeleniej Górze 
(Zespół Szkół Ogólnokształcących i Tech-
nicznych). Już wtedy mocno interesował 
się wspinaczką. Przeniósł się do 18 drużyny 
starszoharcerskiej z Jeleniej Góry. Tam na-
uczył się technik linowych.

– W zasadzie już w szkole średniej do-
rywczo pracowałem na wysokościach – 
przyznaje. – Jak dla mnie, młodego chłopa-
ka, było to dobrze płatne zajęcie. Ale nie tak 
dobrze, aby się z tego utrzymać.

Szybko zdobył uprawnienia do pracy na 
wysokościach. Po zdanej maturze, w celu 
zdobycia pieniędzy na rozpoczęcie studiów 
w innym mieście, postanowił, że poszuka 
szczęścia za granicą, gdzie płaci się lepiej. 
Wyjechał do Anglii. Początki nie były różowe, 
jak u większości Polaków, którzy udają się na 
wyspy za chlebem. – Imałem się różnych prac, 
zaczynałem od zmywaka, przez budowę, po 
serwis sprzątający ekskluzywnych rezydencji. 
Miałem okazję pracować m.in. w londyńskim 
mieszkaniu Stinga – przyznaje. Okazało się, 
że jego uprawnienia zdobyte w Polsce, na 
zachodzie na niewiele się przydadzą. Pracu-
jąc więc dorywczo, w międzyczasie zdobył 
międzynarodowy certyfikat do pracy na wy-
sokościowych IRATA pierwszego poziomu, 
po czym w zawrotnym tempie, z powodu 

dużego już doświadczenia, kolejne poziomy 
tych uprawnień. W wieku 21 lat pracował na 
stanowiskach kierowniczych jako zarządca 
pracami wysokościowymi.

– Pierwsza praca na wysokościach, jaką 
otrzymałem, była na słynnym Wembley 
– przyznaje. Pracował przy poprawkach 
malarskich oraz montowaniu siatek bez-
pieczeństwa, asekuracyjnych, chroniących 
przed upadkiem z wysokości osób montują-
cych panele dachowe stadionu.

Potem pracował też m.in. przy budowie Ter-
minalu 5go, lotniska Heatrow w Londynie.

Kiedy trochę zarobił, wrócił do Polski 
i rozpoczął naukę na Akademii Wychowa-
nia Fizycznego we Wrocławiu, a niedługo 
potem przeniósł się na Politechnikę Wro-
cławską. Jego życie wyglądało tak, że każde 
wakacje spędzał w pracy za granicą.

Przełomowym momentem był 2008 rok, 
kiedy rozpoczął się kryzys 
gospodarczy. – Miałem już 
sporo znajomych w Anglii. 
Pytałem ich, czy warto wy-
jeżdżać. Wszyscy mi od-
radzali – opowiada Piotr. 
– Jednak pieniądze powoli 
się kończyły więc postano-
wiłem zaryzykować.

Postanowił spróbować 
swoich sił na platformach 
wiertniczych. – Zrobiłem 
kurs przetrwania na mo-
rzu. Była to symulacja, 
jak należy się zachować, 
gdy helikopter rozbije 
się na morzu – mówi. - 

Co prawda ćwiczyliśmy nie na morzu, ale 
w basenie, ale warunki były mocno zbliżone 
do realnych.

Wysłał zapytania do wielu firm na świe-
cie i... dostał się na słynną platformę El-
gin-Franklin, znajdującą się na Morzu Pół-
nocnym, 240 km na wschód od szkockiego 
Aberdeen – nazywanego często stolicą ropy 
naftowej w Europie. Na platformie tej wy-
dobywany jest gaz, to największe wysoko-
ciśnieniowe i wysokotemperaturowe złoże 
gazu na świecie. – Odpowiadałem tam za 
przygotowanie różnego rodzaju prac wyso-
kościowych – mówi.

Przepisy są takie, że na platformie można 
pracować nie dłużej, niż 3 tygodnie. Później 
musi nastąpić przynajmniej tygodniowa 
przerwa. Początkowo pracował w rotacji 
2 tygodnie w pracy, 2 tygodnie wolnego. 
W tym czasie douczał się w dziale inspek-
cji, w badaniach nieniszczących.

Mimo tego, że była to raczej praca doryw-
cza, wakacyjna, zarabiał bardzo dobre pienią-
dze. – Pozwalały mi na spokojne studenckie 
życie. I było to życie na dobrym poziomie, 
nie musiałem oszczędzać – przyznaje.

Po skończeniu studiów zatrudniono go na 
etacie. Kolejne lata to – jak sam określa – 
skakanie po świecie. Pracował m.in. w Sin-
gapurze oraz na platformach wiertniczych 
w Malezji.

Przełom nastąpił w 2014 roku. Piotr po-
nownie trafił na Elgin-Franklin. Tyle, że na 
dużo lepsze stanowisko – Firma, w której 
pracuję (Can Offshore), zajmuje się także 
inspekcją – tłumaczy. – Zaproponowano mi, 
z powodu wyższego technicznego wykształ-
cenia oraz zdobytych wysokich uprawnień, 
stanowisko inżyniera inspekcji – mówi. Ja-
kie ma zadania? Musi przewidzieć, w któ-
rym miejscu może nastąpić awaria i podjąć 
działania, które zapobiegną tej awarii.

– Każde nagłe wyłączenie instalacji wiert-
niczej oznacza dla firmy olbrzymie straty, 
między 10 a 20 milionów funtów dziennie 
– mówi. – Dlatego muszę zrobić wszystko, 

Odważnie „leci” przez życie

Ma dopiero 30 lat a pracował na największych i najbardziej znanych 
platformach wiertniczych na świecie. – To bardzo ciekawe zajęcie – podkreśla. 
A to nie jedyne osiągnięcia w jego zawodowym cv.

Piotr pracuje na platformie Elgin-Franklin, 
która znajduje się na Morzu Północnym.
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by nie dochodziło do awarii i by ewentualne 
naprawy były prowadzone podczas plano-
wych wyłączeń.

Nadzoruje na przykład tzw. badania nie-
niszczące. Polegają m.in. na prześwietleniu 
rury. – To coś jak USG kobiety w ciąży czy 
zdjęcia radiograficzne złamanej kości – 
upraszcza. – Jeśli rura w jakimś miejscu jest 
skorodowana, to znaczy, że przy najbliż-
szym wyłączeniu trzeba ją wymienić, zanim 
sama się rozszczelni. Podobnie jest z inny-
mi urządzeniami rafineryjnymi, takimi jak 
pompy czy zbiorniki ciśnieniowe, na które 
działają podczas użytkowania różnego typu 
mechanizmy niszczące.

Straty finansowe to jedno, druga sprawa 
to to, że ewentualny wyciek ropy mógłby 
spowodować spore zniszczenie dla środo-
wiska, oraz trzecie, tak naprawdę najważ-
niejsze, aspekt bezpieczeństwa.

Jest to więc bardzo odpowiedzialne za-
danie. A Piotr Kwiatkowski jest jednym 
z najmłodszych pracowników na tym stano-
wisku. – Inni inspektorzy z branży, których 
znam, są już po czterdziestce – mówi.

Co ciekawe, choć Piotr jest bardzo wy-
sportowany, to ma... chorobę morską. – Na 
szczęście, platforma na której pracuję, jest 
przytwierdzona na stałe do dna. Nie koły-
sze się. Tak naprawdę to nie mam za bar-
dzo czasu, żeby o tym myśleć. Pracuje tam 
130 osób. Każdego dnia jest co robić. To jak 
małe miasteczko, mamy na przykład restau-
rację, siłownie czy saunę – mówi.

Od czasów studenckich Piotr nie miesz-
ka w Piechowicach. Przeniósł się na stałe 
do Wrocławia. W międzyczasie miesz-
kał jeszcze w Krakowie, pół roku spędził 
w Szwajcarii. Wyrażenie „na stałe” jest tro-
chę na wyrost, gdyż tak naprawdę ciągle jest 
na walizkach. Leci samolotem do Aberdeen, 
stamtąd helikopterem na platformę. Przyzna-
je, że praca sprawia mu wiele satysfakcji, ale 
ma też swoje minusy: latając z miejsca na 
miejsce trudno myśleć o założeniu rodziny. 
– Chciałbym na stałe pracować w Polsce, ale 
w tym zawodzie nie ma takiej możliwości. 
Mógłbym zatrudnić się  w branży chemicz-
nej, skończyłem technologię chemiczną, ale 
ta też w naszym kraju nie jest zbyt rozwinięta 
– mówi. – Mimo tego, nie narzekam, realizu-
ję się tam, gdzie jestem.

W Piechowicach bywa od święta. Jak sam 
mówi – nie ma czasu, ani za bardzo takiej 
potrzeby. Rodzice często jeżdżą do niego do 
Wrocławia. Sentyment z czasów szkolnych 
do naszego miasta jednak pozostał.

Piotr Kwiatkowski jest przykładem, że 
chcieć to znaczy móc. Że do zrobienia kariery 
w świecie wystarczy trochę odwagi i zapału. 
I niech to będzie przesłaniem dla innych mło-
dych ludzi, którzy mają podobne marzenia.

Robert Zapora

Nasi mieszka cy

Coraz więcej osób i rodzin w okresie 
jesienno – zimowym, wymaga wsparcia, 
szczególnie gdy wzrastają koszty utrzy-
mania. Stąd Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, po raz kolejny rozpoczyna re-
alizację działań w ramach „Akcji zima”. 

Wzorem lat ubiegłych Ośrodek Pomo-
cy Społecznej w Piechowicach wspólnie 
z dzielnicowym z Komisariatu II Policji 
w listopadzie 2016 rozpoczyna monitoro-
wanie miejsc, w których przebywają oso-
by bezdomne. 

Czas zbliżających się chłodów, 
a wkrótce także mrozów, to najtrudniej-
szy do przetrwania okres dla mieszkań-
ców naszego miasta nie posiadają-
cych schronienia. Osoby te przez 
swoją niezaradność życiową, 
może chorobę, a także z in-
nych niezależnych od nich 
przyczyn losowych- 
stały się bezdomne. 
Bez względu na przy-
czynę nie po-
zwólmy,
aby
na na-
s z y c h 
oczach umierali i to nie z przyczyn nie-
uchronnych, ale z przyczyn którym moż-
na było zapobiec -np. z braku ciepłego 
schronienia czy braku pożywienia. 

Dlatego apelujemy do Państwa o zgła-
szanie przypadków, kiedy widzimy osoby 
leżące na ławkach w parku, na przystan-
kach, przebywające na terenie ogródków 
działkowych, czy też innych pustostanów.

REAGUJMY
Państwa sygnał może uratować 
komuś życie. Wystarczy jeden 
telefon do OPS, czy na Policję.

Telefony kontaktowe:
• MOPS - 75/76-12-349 
lub 605954843,
• Zarządzanie Kryzysowe - 
693411157
• Komisariat II Policji 75/7520064 
lub telefon alarmowy 112

W okresie jesienno – zimowym, stara-
my się przychodzić z adekwatną pomocą 
szczególnie osobom samotnym, chorym, 
niepełnosprawnym, rodzinom wielodziet-
nym, rodzinom o najniższych dochodach 
czy osobom niezaradnym życiowo. 

Ośrodek wdraża w tym okresie różno-
rodną pomoc o charakterze pieniężnym 
i niepieniężnym. 

Pomagamy m.in. w zakupie opału, le-
ków, żywności czy też odzieży i obuwia 
zimowego. Można otrzymać również do-
finansowanie do kosztów leczenia.

Świadczymy także różnego rodzaju nie-
pieniężne formy pomocy, polegające mię-
dzy innymi na:

• udzielaniu informacji o możliwości 
uzyskania schronienia w schroniskach 
i noclegowniach znajdujących się na tere-

nie powiatu jeleniogórskiego, jak 
również funkcjonujących w in-

nych miejscowościach woje-
wództwa dolnośląskiego; 

• prowadzeniu rozmów 
z matkami na temat ade-
kwatnego do pory roku 
ubioru dzieci oraz 

z osobami starszymi 
o pozostawa-
niu w lokalu 
mieszkalnym 
podczas wy-
sokich mro-
zów; 

• pomocy i pośrednictwie w załatwianiu 
różnego rodzaju spraw w urzędach, w tym 
w zakładach gazowniczym i energetycz-
nym, celem umożliwienia rozłożenia na 
raty płatności rachunków w okresie zimo-
wym lub zapobieżenia wyłączeniu licz-
ników z powodu nie płacenia należności 
przez rodziny ubogie; 

• organizacji usług opiekuńczych eta-
towych (codziennych) dla osób, które 
z powodu wieku, choroby i niepełnospraw-
ności wymagają pomocy innych osób.

Na bieżąco współpracujemy ze Schro-
niskiem dla Bezdomnych Mężczyzn 
w Jeleniej Górze, prowadzonym przez To-
warzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta 
koło jeleniogórskie, utrzymujemy także 
kontakt w sprawach osób bezdomnych 
z noclegownią  i ogrzewalnią w Jeleniej 
Górze.

Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje 
skierowania dla osób najbardziej potrze-
bujących na artykuły spożywcze w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywno-
ściowa 2014-2020 Europejskiego Fundu-
szu Pomocy Najbardziej Potrzebującym 
realizowanego w Podprogramie 2016.

                 MOPS

MOPS przygotowuje się
do Akcji Zima
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Kilka lat temu ocieplili dach budynku, 
w tym roku wyłożyli kostką podwórko, 
zamontowali ogrodzenie. Inwestycje były 
kosztowne, ale co ciekawe, nie spowodo-
wały wzrostu bieżących opłat.

Chodzi o Wspólnotę Mieszkaniową Ży-
mierskiego 13 w Piechowicach. To blok 
naprzeciwko przystanku w Piechowicach 
Dolnych. Mieszka w nim 13 rodzin. Przewod-
niczącym zarządu wspólnoty jest Franciszek 
Szczurek. Jak mówi, nie mógł już patrzeć na 
zaniedbane podwórko przed wejściem do 
bloku. – Były dziury, kałuże – opowiada.

W tym roku wspólnota wykonała sporą 
inwestycję: nawierzchnię wyłożono kostką 
betonową (600 metrów kwadratowych), 
wraz z podbudową i studzienkami kanali-
zacji deszczowej. Wykonano też nową, es-
tetyczną wiatę dla pojemników na odpady. 
Teren wspólnoty został ogrodzony płotem 
od strony ulicy Ciasnej. F. Szczurek mówi, 
że było to kością niezgody i opóźniło inwe-
stycję. To dlatego, że kiedy jeszcze budy-
nek Żymierskiego 13 należał do Spółdziel-
ni Mieszkaniowej Ostoja, na drodze była 
ustanowiona służebność. Ogrodzenie siłą 
rzeczy uniemożliwłoby przejazd do ulicy 
Ciasnej. Burmistrz nie chciał się więc zgo-
dzić na postawienie bramy w tym miejscu.

F. Szczurek mówi, że poradził się praw-
ników, którzy dostrzegli, że po zawiązaniu 
się wspólnoty służebność ustała. Zbudo-
wali więc ogrodzenie tak, jak planowali. 
Co prawda przy wlocie do ul. Ciasnej jest 
brama, ale jest zamykana. Obok bramy jest 
furtka, która umożliwia przejście pieszym.

Zarządca mówi, że nie chodziło o odcięcie 
dojazdu mieszkańcom ulicy Ciasnej, bo nie 
generują oni dużego ruchu – to raptem kilka 
samochodów. Problemem były ciężkie samo-
chody, które dojeżdżały przez ich podwórko 
do zakładu kamieniarskiego. – Początkowo 
chcieliśmy uporządkować podwórko razem 
z mieszkańcami sąsiedniej ulicy. Zapropo-
nowałem, żeby partycypowali w kosztach. 
Wtedy jeszcze była mowa, że ma to koszto-
wać 70 tysięcy złotych. Liczyłem, że dadzą 
połowę. Nie zgodzili się – mówi.

Wracając do inwestycji, kosztowała łącz-
nie 120 tysięcy złotych. Zakończyła się we 
wrześniu. Wspólnota Mieszkaniowa zacią-

gnęła kredyt, który spłaci z funduszu remon-
towego. Co ciekawe, mieszkańcy nie odczuli 
tego w bieżących opłatach. Stawka funduszu 
pozostała na tym samym poziomie, co wcze-
śniej – 1,8 złotych za metr kwadratowy.

Zarządca mówi, że uchwała została pod-
jęta niemal jednogłośnie. Mieszkańcy oba-
wiali się jedynie, kto będzie płacił za tych, 
którzy wyprowadzili się. – Tłumaczyłem 
ludziom, że to naturalny ruch ludności. Na 
ich miejsce wprowadzi się ktoś inny i bę-
dzie płacił – mówi.

Blok przy ul. Żymierskiego 13 przez 
wiele lat należał do Spółdzielni Miesz-
kaniowej Ostoja. Mieszkańcy cztery lata 
temu zdecydowali, że odchodzą i założą 
wspólnotę. Było to niedługo po tym, jak 
blok został ocieplony. Kwestie administra-
cyjne nowo zawiązana wspólnota powie-
rzyła Zarządowi Nieruchomości „Wspólny 
Dom”. – Pomagają nam w prowadzeniu 
księgowości, w załatwieniu kredytu – wy-
mienia F. Szczurek.

To nie jedyna inwestycja, którą wspólno-
ta przeprowadziła od momentu powstania. 
Wcześniej wykonano ocieplenie dachu, 
położono też glazurę na klatce schodowej. 
To znacznie wpłynęło na poprawę czy-

stości (mieszkańcy sami sprzątają klatkę 
schodową).

Uporządkowanie podwórka było moż-
liwe, bo wspólnota spłaciła kredyt zacią-
gnięty na 3 lata, na wspomniane docie-
plenie dachu. Nowy kredyt będzie spłacać 
znacznie dłużej – przez 20 lat.

F. Szczurek mówi, że rata kredytu nie 
pochłania całego funduszu remontowego. 
– Zostawiliśmy sobie rezerwę. Jeśli jej nie 
wykorzystamy, to zgromadzone środki też 
przeznaczymy na raty kredytu, co przy-
śpieszy spłatę – tłumaczy.

Na razie na to się nie zanosi, bo zarzą-
dzający ma kolejne plany. Chce wymienić 
instalację elektryczną na klatce schodowej. 
Jest tam stara instalacja, aluminiowa, za-
bezpieczona archaicznymi bezpiecznikami 
topikowymi. – Mamy już pewną rezerwę
i możemy sobie na to pozwolić – mówi.

Wspólnotę przy ul. Żymierskiego 13 
chwali Stanisław Gwizda, prezes Zarządza-
nia Nieruchomościami „Wspólny Dom”. – 
Wzięli sprawy w swoje ręce i dobrze sobie 
radzą – mówi. – Mogą być wzorem dla in-
nych wspólnot, jak powinno się zarządzać.

R. Z.

Wspólnota sobie radzi

- Warto było - mówi Franciszek Szczurek,
oceniając decyzję o zawiązaniu wspólnoty.

Materiały do następnego, świątecznego wydania prosimy nadsyłać
w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2016r.UWAGA!
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Piszcie: promocja@piechowice.pl
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W październiku piechowiccy Seniorzy 
obchodzili Ogólnopolski Dzień Senio-
ra. I tak 21 października br. w liczbie 44 
osób zwiedzali Drezno, 25 października 
uczestniczyli w Mszy Św. w intencji osób 
starszych, a 29 X w sali OSP 80 członków 
wspólnie z zaproszonymi gośćmi wzięło 
udział najpierw w ofi cjalnej uroczystości, 
a później w wieczorku tanecznym. Wśród 
zaproszonych gości byli: p. Poseł Zofi a 
Czernow, p. Burmistrz W. Rudolf, p. J. Na-
dolny wiceprzewodniczący Rady Miasta, 
p. Prezes KSON S. Schubert. p. wiceprze-
wodniczący Oddziału Rejonowego PZERiI 
Cz. Chojecki oraz przedstawiciele innych 
organizacji pozarządowych. 

Część ofi cjalną zdominowały podzię-
kowania dla p. Krystyny Kowalik, która 
ze względów osobistych zrezygnowała
z pełnienia funkcji przewodniczącej nasze-
go koła. Padły one z ust wszystkich zapro-
szonych gości wraz z pięknymi wiązankami 
kwiatów. W imieniu   zarządu oraz wszyst-
kich członków koła nr 9 podziękowania
K. Kowalik za kilkunastoletnią pracę na 
rzecz piechowickiego społeczeństwa wy-
głosiła sekretarz koła Z. Grabias-Baranow-
ska. Poniżej tekst podziękowań.

„Szanowna Pani Przewodnicząca, droga 
Koleżanko, miła Krysiu,

Przyszło mi w udziale w imieniu wła-
snym, zarządu i wszystkich członków koła 
nr 9 PZERiI podziękować Ci za wieloletnią 
pracę społeczną jako przewodniczącej koła 
na rzecz piechowickiego środowiska osób 
starszych i nie tylko. Jako osoba pracowi-
ta, aktywna i kreatywna byłaś przez lata 
wszędzie tam, gdzie można było coś zaini-
cjować, zor-
ganizo-
w a ć , 
k o -

muś pomóc, coś załatwić. Nie zarządza-
łaś naszym kołem palcem wskazującym, 
ale sama zakasywałaś rękawy i byłaś nie 
tylko przewodniczącą, ale i  kucharką, se-
kretarką, magazynierką, przewodniczką. 
Zorganizować warsztaty malowania pisa-
nek, spotkanie z chorymi na cukrzycę, za-
jęcia koła robótkowego, wymyślić przepis 
na piechowicki specjał – pierogi o niewy-
obrażalnym smaku, ciekawą imprezę, tur-
nus wczasowy, czy wycieczkę zagraniczną 
to dla Ciebie Krysiu było „małe piwo”. 
Co więcej do pracy na rzecz naszego kola 
angażowałaś swoją rodzinę: męża, córki. 
Im też za czas nam poświęcony serdecznie 
dziękuję. Zaskoczyła nas Twoja decyzja
o rezygnacji z funkcji przewodniczącej na-
szego kola, Twoje stanowcze „nie”. Nie 
jesteś już szefową naszego koła, ale pozo-
stałaś dalej członkiem zarządu, więc Two-
je doświadczenie będzie drogowskazem

w naszych dalszych działaniach. Krysiu, 
„ile razem dróg przebytych, ile ścieżek 

przedeptanych, ile wspólnych 

zmartwień, wspólnych dążeń by iść i dojść 
do celu”. Warto to wszystko, jak wskazywał 
poeta „ocalić od zapomnienia”. I obiecu-
jemy Ci, że nie zapomnimy.”

Nowy przewodniczący koła H. Janow-
ski podziękował dostojnym Gościom  za 
przybycie, co podnosi rangę uroczystości
i umacnia w przeświadczeniu, że to co ro-
bimy jest doceniane.

W części artystycznej wystąpił zespół 
„Szklarki”,  złożony z naszych członków, 
znany z występów na scenach całego po-
wiatu.

Obchody Dnia Seniora, jak co roku,  
dofi nansowane były ze środków Urzędu 
Miasta w Piechowicach, za co zarząd koła 
serdecznie dziękuje.

26 listopada br. zapraszamy członków 
koła i jego sympatyków na zabawę andrzej-
kową, w czasie której na jej uczestników 
czeka wiele atrakcyjnych niespodzianek.

Zarząd koła nr 9

Koło nr 9 PZERiI informuje

cjować, zor- stałaś dalej członkiem zarządu, więc Two-
je doświadczenie będzie drogowskazem

w naszych dalszych działaniach. Krysiu, 
„ile razem dróg przebytych, ile ścieżek 

przedeptanych, ile wspólnych 

cjować, zor-
ganizo-
w a ć , 
k o -

je doświadczenie będzie drogowskazem
w naszych dalszych działaniach. Krysiu, 
„ile razem dróg przebytych, ile ścieżek 

przedeptanych, ile wspólnych 

UWAGA
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W sobotnie przedpołudnie (8.11) w 
namiocie Huty Julia odbył się werni-
saż fotograficzny, na którym prezen-
towane były zdjęcia fotografików: 
Izy Opała, Jordana Plisa, Michała 
Popadeńczuka oraz Patrycji Wojtko-
wiak. W ciekawych kadrach artyści 
uchwycili etapy procesu produk-
cyjnego kryształowych dzieł sztuki 
oraz ciężką pracę osób związanych 
z procesem. Ważnym punktem wy-
darzenia było spotkanie z legendami 
branży szklarskiej w regionie: Panem 
Stanisławem Zającem, wybitnym 
zdobnikiem szkła, który z Julią zwią-
zany był od 1955 roku, oraz Panem 
Andrzejem Bluszem, kierownikiem 
zakładu w latach 70-tych i wykła-
dowcą technologii szkła na Wrocław-
skiej ASP.

Uczestnicy wernisażu mogli prze-
nieść się w czasie nie tylko dzięki wy-
słuchaniu historii zaproszonych gości, 
lecz również oglądając niedostępny 
nigdzie indziej czarno biały film poka-
zujący produkcję w Józefinie. 

Na pytania dotyczące najnowszych 
trendów w zdobnictwie chętnie odpo-
wiadał obecny projektant Julii Seba-
stian Pietkiewicz, prezentując jedno-
cześnie nie tylko swoje kolekcje.

W między czasie wszyscy goście 
mogli delektować się aromatycznym 
grzańcem, który idealnie pasował do 
premierowego pokazu filmu promo-
cyjnego Huty Julia. 

Wystawę zdjęć można bezpłatnie 
oglądać w namiocie Huty Julia do 
końca lutego 2017 roku. 

I. Rutkowska

Wernisaż fotograficzny w Hucie Julia

Informujemy, że po rozpatrzeniu zło-
żonych wniosków, decyzją Komisji Sty-
pendialnej Lokalnego Programu Stypen-
dialnego Agrafka Agory do przyznania 
stypendium wybrano następujące osoby 
z poszczególnych gmin partnerskich 
z obszaru LGD: Aleksandra Rak – Gmina 
Mysłakowice, Karolina Przykłota – Gmi-
na Janowice Wielkie, Aleksandra Rosik 
– Gmina Piechowice, Dorota Nakiewicz 
– Gmina Kowary, Dominika Kudelska 
– Gmina Szklarska Poręba, Kamila Ny-
kiel – Gmina Podgórzyn, Adam Zahacki 
– Gmina Karpacz

Lokalny Program Stypendialny Agraf-
ka Agory na naszym terenie został zaini-
cjowany przez Zarząd LGD Partnerstwo 
Ducha Gór. Partnerami Programu są: 
Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, 
Fundacja Agory, Gminy: Mysłakowice, 
Janowice Wielkie, Piechowice, Kowary, 
Szklarska Poręba, Podgórzyn, Karpacz, 
Firma THOM Polska oraz lokalni pro-
ducenci zrzeszeni w Karkonoskiej Marce 
Lokalnej oraz LGD Partnerstwo Ducha 
Gór.

Celem Programu Stypendialnego dla 
Studentów „Agrafka Agory” jest: wspie-
ranie studentów szczególnie uzdolnio-
nych i znajdujących się w trudniejszej 
sytuacji materialnej, wzmacnianie więzi 
społecznych młodych ludzi z regionem 
oraz gminą lub miastem z którego po-
chodzą, zaangażowanie młodych ludzi 
w działania na rzecz naszego całego ob-
szaru LGD oraz gmin/miast.

LGD Partnerstwo Ducha Gór

Stypendyści
Agrafki Agory
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór działająca 
na terenie gmin: Janowice Wielkie, Mysłakowice, Podgórzyn, Karpacz, Kowary, 
Piechowice, Szklarska Poręba ogłosiła nabory wniosków o przyznanie pomocy 
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakresy tematyczne naborów:
Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokal-

nego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie oraz rozwój działalności 
gospodarczej (w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządze-
nia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” obję-
tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 
1570 z pozn.zm.)

Termin składania wniosków
25.11.2016 – 16.12.2016 od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00  do 16:00,
w dniu 16.12.2016 r. przyjmowanie wniosków do godz. 15.00.

Miejsce składania wniosków:
Biuro LGD Partnerstwo Ducha Gór, ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz

Ogłoszenia zawierające szczegółowe informacje na temat trybu składania wniosków 
oraz wymaganych dokumentów znajdą Państwo na stronie internetowej LGD Partner-
stwo Ducha Gór: www.konkursy.duchgor.org w zakładce: „Konkursy PROW”.

Jest szansa na wsparcie

1 i 2 grudnia 2016 roku osoby 
zainteresowane wstąpieniem w szeregi 
funkcjonariuszy mogą zapoznać się 
z realiami służby podczas „Dni otwar-
tych drzwi jeleniogórskiej Policji”. 
Zainteresowani mogą zobaczyć jak 
wygląda Policja od wewnątrz, jak wy-
gląda służba policjanta oraz dowiedzą 
się jak zostać policjantem..

1 i 2 grudnia 2016 roku przy ulicy 
Nowowiejskiej 43 w Jeleniej Górze 
w siedzibie Komendy Miejskiej Policji 
w godzinach od 10.00 do 15.30 odbędą 
się: Dni otwartych drzwi jeleniogór-
skiej Policji. Osoby zainteresowane 
wstąpienie w szeregi mundurowych 
proszone są o zgłaszanie się do Zespo-
łu Kadr i Szkolenia KMP w Jeleniej 
Górze –II piętro , pokoje od 203 do 
209.

Zorganizowanie tego przedsię-
wzięcia ma na celu promocję zawodu 
policjanta, samej idei służby w Policji 
oraz możliwości wstąpienia w szeregi 
funkcjonariuszy Policji.

Osoby zainteresowane służbą w po-
licji jeleniogórskiej dokumenty mogą 
składać w Zespole Kadr i Szkolenia 
Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej 
Górze od poniedziałku do piątku (od 
7:30 do 15:00). Szczegóły dotyczące 
naboru można uzyskać również pod 
numerami telefonów- 75/75-20-124, 
75/75-20-224.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szere-
gi tej formacji musi spełnić następujące 
wymagania:

– posiadać polskie obywatelstwo,
– posiadać nieposzlakowaną opinię,
– nie być skazanym prawomocnym 

wyrokiem sądu za przestępstwo lub 
przestępstwo skarbowe,

– korzystać z pełni praw publicz-
nych,

– posiadać co najmniej średnie wy-
kształcenie,

– posiadać odpowiednią zdolność 
fizyczną i psychiczną do służby 
w formacjach uzbrojonych, podległych 
szczególnej dyscyplinie służbowej, 
której gotów jest się podporządkować,

– dawać rękojmię zachowania 
tajemnicy stosownie do wymogów 
określonych w przepisach o ochronie 
informacji niejawnych,

– osoby podlegające kwalifikacji 
wojskowej powinny posiadać uregulo-
wany stosunek do służby wojskowej.

Jeżeli spełniasz wymogi formalne 
możesz rozpocząć starania o przyjęcie 
do służby.

Dni otwartych Drzwi

jeleniogórskiej Policji

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji uruchomiło nową wersję aplika-
cji mobilnej „Moja Komenda”, dzięki której 
odnajdziemy dzielnicowego, który opiekuje 
się naszym rejonem zamieszkania.

Aplikacja „Moja Komenda” umożliwia 
wyszukanie każdego dzielnicowego w Pol-
sce. Aby to zrobić wystarczy wpisać np. 
własny adres zamieszkania, a aplikacja od-
najdzie funkcjonariusza, który dba o nasz re-
jon zamieszkania oraz pokaże, w której jed-
nostce on pracuje. Dzielnicowych możemy 
wyszukać także po ich imieniu lub nazwi-
sku. Aby połączyć się z funkcjonariuszem 
wystarczy jedno kliknięcie. Wyszukiwarka 
dzielnicowych działa w trybie offline. Użyt-
kownik nie musi mieć dostępu do Internetu, 
aby odnaleźć swojego dzielnicowego.

Aplikacja „Moja komenda” zawiera tak-
że bazę teleadresową wszystkich komend 
i komisariatów w Polsce. Dodaliśmy do niej 
dodatkowe jednostki, m.in. rewiry dzielni-

cowych oraz posterunki. Aplikacja została 
wyposażona w dwa tryby wyszukiwania 
informacji. Po włączeniu usług lokalizacyj-
nych w telefonie sama odnajdzie najbliższe 
policyjne obiekty. Po przejściu w tryb onli-
ne wystarczy jedno kliknięcie, by wskazała 
trasę do najbliższej komendy lub komisa-
riatu. Równie sprawnie połączy nas z dy-
żurnymi policjantami z wybranej jednostki. 
Dodatkowo „Moja komenda” umożliwia 
wyszukanie po nazwie jednostki, ulicy lub 
kodzie pocztowym. Usługa jest bezpłatna.

Aplikacja „Moja Komenda” – kontakt z policją 
i dzielnicowymi na wyciągnięcie ręki
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PRZEDSZKOLE nr 1

Kształtowanie postaw prozdrowotnych 
jest procesem długotrwałym i zaczyna się 
już w przedszkolu. Dlatego mając na uwa-
dze zdrowie naszych wychowanków nie za-
pominamy o organizowaniu w przedszkolu 
przedsięwzięć, które promują zdrowy tryb 
życia. Każdy przedszkolak dobrze wie, że 
aby być zdrowym i silnym należy między 
innymi prawidłowo odżywiać się, czyli spo-
żywać dużą ilości owoców oraz warzyw. 
Dlatego postanowiliśmy zrobić sok wa-
rzywny, który będzie prawdziwą bombom 
witaminową, bez dodatku cukru i substan-
cji konserwujących. Dzieci przyniosły do 
przedszkola marchewki i buraki. Jednak 
zanim przystąpiliśmy do pracy, dzieci za-
poznały się z urządzeniem do robienia soku 
- sokowirówką, jego działaniem i utrwala-
ły sobie zasady bezpieczeństwa. Pozostało 
tylko umyć warzywa, obrać je, wrzucić do 
maszyny i sok gotowy! Wszystkim soczek 
bardzo smakował. Do Kangurków zawita-
li specjalni goście: funkcjonariusz policji 
z Jeleniej Góry p. Beata Sosulska-Baran oraz 
Straży Miejskiej p. Grzegorz Rybarczyk. 

Odbyła się pogadanka o szeroko pojętym 
bezpieczeństwie. Jak bezpiecznie przecho-
dzić przez jezdnię, jak poruszać się po ulicy, 
żeby nie doszło do sytuacji niebezpiecznych 
dla dziecka. Przedszkolaki posiadają takie 
wiadomości i swoją wiedzą podzieliły się 
z policjantami. Pokazały również, że są od-

powiedzialne i wiedzą, jak należy się zacho-
wywać na drodze i w najbliższym otoczeniu. 
Serdecznie dziękujemy funkcjonariuszom 
za wizytę i utrwalenie zasad bezpieczeństwa 
w domu, w przedszkolu i na ulicy.

Nauczyciel-wychowawca
mgr Katarzyna Diłaj

W dniu 21 października odbyło się w Sali OSP Piechowice 
„Święto pieczonego ziemniaka”. Na początku imprezy każda 
z grup przedstawiła wcześniej przygotowany program artystycz-
ny a następnie odbyły się konkursy dla dzieci i rodziców. Podczas 
imprezy można było skorzystać z wielu atrakcji m.in. zabaw inte-
gracyjnych w kole, ziemniaczanych pieczątek oraz wykonywania 
najzabawniejszego ludzika z ziemniaków.

W tym dniu nie zabrakło również specjalnie przygotowanych potraw 
ziemniaczanych oraz słodkiego poczęstunku dla wszystkich gości.

Serdeczne podziękowania składamy Panu Prezesowi OSP  Wal-
demarowi Wojtasiowi za wsparcie nas w  organizacji naszej im-
prezy jak i wszystkim Rodzicom, którzy włączyli się w przygoto-
wania tegoż święta.

Koordynator imprezy
Nauczyciel – wychowawca Joanna Gawryś

Jak co roku w Szkole Podstawowej w Piechowicach w związku 
z kultywowaniem ważnych rocznic narodowych odbyły się działania 
mające na celu krzewienie wśród uczniów postawy patriotycznej. Mło-
dzi piechowiczanie podczas zajęć mieli za zadanie zaprojektowanie 
i wykonanie oryginalnych ozdób i koszulek o tematyce patriotycznej. 
Dzieci z zaangażowaniem zabrały się do pracy, w wyniku której podzi-
wiać mogliśmy wspaniałe brosze, kotyliony, spinki i proporce narodo-
we. Oprócz tego dzieci poznały życiorys Józefa Piłsudskiego i spraw-
dzały swoją wiedzę mierząc się z quizem „Co Ty wiesz o Marszałku?”. 
Przez szkolny radiowęzeł emitowane były najpiękniejsze pieśni patrio-
tyczne i audycja przygotowana przez uczniów starszych klas.

Marcin Suchta

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piechowicach uczcili Święto Niepodległości

Październikowe poczynania „Tygrysków”

Święto pieczonego ziemniaka
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PRZEDSZKOLE nr 2

I n f o r m a t o r  P i e c h o w i c k i
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
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9 listopada 2016 roku grupa starsza-
ków „Miłych Kotków” przygotowała uro-
czystość z okazji Święta Niepodległości. 
Dzieci zaprezentowały przed zebraną pu-
blicznością program artystyczny, składają-
cy się z wierszy,  piosenek patriotycznych
i naszego tańca narodowego. Starszaki
z dostojeństwem godnym królów zatańczy-
ły poloneza. Gromkimi brawami zebrana 
publiczność nagrodziła występ dzieci.

Niespodzianką był występ zaproszonego 

na uroczystość zespołu Szklarki, który wyko-
nał wiązankę pieśni żołnierskich. Raz jeszcze 
wszystkim członkom zespołu dziękujemy za 
uświetnienie naszej uroczystości.

Obecnością zaszczycili nas również: Pre-
zes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP 
RP w Jeleniej Górze dh Waldemar Wojtaś, 
podinspektor oświaty w Piechowicach Pani 
Barbara Zelek, st. chor. Straży Granicznej 
Pani Patrycja Ciszewska, absolwenci nasze-
go przedszkola – uczniowie klasy I Szkoły 

Obchody Święta Niepodległości 

Podstawowej nr 1 w Piechowicach z wy-
chowawcą Iwoną Forszpaniak oraz grupa 
Biedronek. Wszystkim gościom serdecznie 
dziękujemy 

G. Popera

Nasi goście o uroczystości

„Aż serce rośnie,że dzieci tak przeżywa-
ją Święto Niepodległości”- podinspektor 
oświaty Pani B. Zelek.

„Przy takim młodym pokoleniu jestem 
spokojny o przyszłość Polaków”- Prezes 
Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP 
w Jeleniej Górze dh. Waldemar Wojtaś.

„Piękny występ, widać było serce jakie 
panie włożyły w przygotowanie dzieci. Po-
nadto dzieci były cudowne” – st. chor. Stra-
ży Granicznej Pani Patrycja Ciszewska.

„W nastrój Święta Niepodległości wpro-
wadziły mnie już od progu przedszkola bia-
ło-czerwone kotyliony rozdawane każdemu 
gościowi przybyłemu na uroczystą akademię. 
Występy i patriotyczne pieśni zaprezentowa-
ne przez dzieci i chór Szklarki budziły wielkie 
emocje, a polonez w wykonaniu przedszkola-
ków dodał jeszcze bardziej podniosłego cha-
rakteru całej uroczystości. Myślę że nasze 
dzieci czują już ducha patriotyzmu  – mama 
Ani, Pani Agnieszka Gancarek

„

„Na marchewki urodziny” – zamiast 
festynu „Aktywna Rodzina” odbył się 
w naszym przedszkolu cykl zajęć po-
święcony marchewce. Dzieci bawiąc 
się poznawały warzywa – ich wygląd, 
smak, właściwości. Dowiedziały się, 
jak ważne są dla naszego zdrowia
i co można z nich przygotować. W każ-
dej grupie w pierwszy dzień tygodnia 
dzieci wysłuchały bajki o marchew-
ce. We wtorek spotkały się z klaunem 
Rafi  – Rufi m, który wprowadził dzie-
ci w radosny nastrój. W środę odbyły 
się konkurencje sportowe, w których 
główną rolę odgrywała marchewka.
W tym dniu w przedszkolu było poma-
rańczowo, ponieważ większość dzieci 
miała na sobie ubrania w tym kolorze. 
Zorganizowany konkurs w następ-

nym dniu na marchewkowe przebra-
nie okazał się świetnym pomysłem 
– dzięki zaangażowaniu rodziców 
każdy strój był niepowtarzalny, które-
go prezentacja odbyła się  przy piosen-
ce „Na marchewki urodziny”. Nagro-
dą w konkursie był pomarańczowy ba-
lon. W tym dniu maluchy przygotowa-
ły sok z marchewki i jabłka – za jabłka 
bardzo dziękujemy pani Ali z Górzyń-
ca. Na koniec dnia dzieci otrzymały 
sok z marchewki w kartoniku. W pią-
tek przedszkolaki bawiły się marchew-
kowymi stemplami, degustowały zupę 
marchewkową i otrzymały marchew-
kowy róg obfi tości. To był wyjątkowy 
tydzień, najlepszym dowodem na to są 
zadowolone buzie przedszkolaków.

M. Janasz

Na marchewki urodziny
W drugiej połowie października odbyły się zajęcia 

policji z dziećmi, w ramach programu „ALFA”, ukie-
runkowanego na podnoszenie świadomości i kształ-
towania pożądanych postaw i zachowań w sytuacji 
zagrożeń o charakterze terrorystycznym. Zajęcia dla 
dzieci przeprowadziła st. sierż. Beata Sosulska – Ba-
ran z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Poli-
cji w Jeleniej Górze wraz ze Strażnikiem Miejskim 
Grzegorzem Rybarczykiem.

Dzieci dowiedziały się jak mają zachować się, gdy 
usłyszą strzał, czy spostrzegą pozostawiony pakunek. 
Starszaki z zaangażowaniem uczestniczyły w zaję-
ciach, wykazując się dużą wiedzą.

 Przedszkolaki bawiły się w scenki, w których 
wcielały się w rolę policji, pokrzywdzonych lub ter-
rorystów, jednocześnie utrwalając wiedzę na temat 
zachowań w sytuacji zagrożeń oraz jakie informa-
cje przekazywać służbą. To było pierwsze spotkanie
z policjantami na temat terroryzmu ale mamy nadzie-
ję na dalszą współpracę.

G. Popera

Program „ALFA”
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Gdybyśmy zajęli pierwsze 
miejsce to powiedziałbym, że 
jest dobrze. A tak, pozostaje 
niedosyt – mówi trener Marcin 
Ramski o drużynie seniorów 
Lechii Piechowice, którzy za-
kończyli niedawno piłkarską 
rundę jesienną sezonu 2016/17.

Lechici na półmetku rozgry-
wek zajmują 3. miejsce w grupie 
I jeleniogórskiej klasy A. Jesienią 
zdobyli 31 punktów, zanotowali 
10 zwycięstw, jeden remis i dwie 
porażki. W tabeli wyprzedzają 
ich tylko drużyny Orła Wojcie-
szów i Halniaka Miłków, którzy 
zgromadzili po 37 punktów.

Trener Lechii przyznaje, że 
strata jest do odrobienia. Tym 
bardziej, że wiosną piechowi-
czanie najgroźniejszych rywali 
podejmują u siebie. Tylko, że 
nie wystarczy z nimi wygrać 
aby myśleć o wygraniu ligi. 

Halniak i Orzeł musieliby po-
tracić punkty w meczach z in-
nymi rywalami.

– Jesienią mieliśmy trochę 
kłopotów. W wielu meczach 
brakowało nam zawodników 
do gry. A to ktoś miał kontuzję, 
a to pauzował za kartki, a to był 
w pracy – mówi. – Jeżeli uda 
nam się ustabilizować skład, to 
powinno być dobrze.

O kłopotach kadrowych Le-
chii świadczy choćby fakt, że 
w kilku meczach w polu wy-
stąpił nominalny bramkarz 
Piotr Śmiech. Trzeba jednak 
przyznać, że radził sobie bar-
dzo dobrze, zdobył jesienią trzy 
bramki.

W rozgrywkach klasy A na-
stąpi przerwa zimowa. Zostaną 
one wznowione prawdopodob-
nie w marcu.

R.Z.

Lechia Piechowice na półmetku 

Zawsze może być lepiej
10. kolejka (22 X): 
Lechia Piechowice – Czarni 
Przedwojów 3:1 (2:1), W. Para-
dowski x2, R. Paradowski
11. kolejka (30 X): 
Mitex Podgórzyn – Lechia Piecho-
wice 1:4 (1:0), Szalej, R. Paradow-
ski, Pietrzykowski, Reich
12. kolejka (6 XI): 
Lechia Piechowice – KS Łomni-
ca 1:0 (1:0), R. Paradowski
13. kolejka (11 XI): 
Pogoń Wleń – Lechia Piecho-
wice 1:5 (0:1): Misiura, Pietrzy-
kowski x2, R. Paradowski x2

Zdjęcie z meczu  Pogoń Wleń - Lechia Piechowice. Fot. jg24.pl

Drużyna żaków Lechii Piechowice (urodzeni w la-
tach 2008-2009) nie ma sobie równych w regionie. Ze-
spół prowadzony przez Marcin Ramskiego regularnie 
wygrywa turnieje, w których występuje, często nie tra-
cąc w nich nawet bramki!

W sobotę 29 października żacy Lechii zwyciężyli 
w silnie obsadzonym turnieju Game Cup we Wro-
cławiu. Najlepszym bramkarzem turnieju został 
uznany Kacper Wrotecki. Ta sama drużyna wystą-
piła też w Game Cup, rywalizując z drużynami ze 
starszych roczników i przegrała tylko z najmocniej-
szymi drużynami.

Trener przyznaje, że w zespole żaków trenuje spo-
ro dzieci i zostanie on podzielony na dwa mniejsze. 
Drużynę żaków starszych stanowią: Kacper Wrotec-
ki, Oskar Soliło, Antek Krystowski, Wojtek Potap-
czyk, Mikołaj Sokołowski, Kacper Usowicz, Damian 
Filiczkowski, Gracjan Filipowicz, Kamil Najczuk.

Klub dziękuje p. Monice Makutynowicz za ufun-
dowanie pucharów dla każdego zawodnika.

R.Z.

Klub Lechia zorganizował w dniu 
22 października turniej pn. Dzień Mło-
dego Piłkarza. Odbył się on w Hali 
Sportowej w Piechowicach. Były to 
zawody przeznaczone dla najmłodszej 
grupy wiekowej – skrzatów (urodzeni 
w latach 2010 i młodsi). Wystąpiło w 
nim pięć drużyn: Lechia Piechowice, 
MOKSiAL Szklarska Poręba, Choj-
nik Jelenia Góra i dwa zespoły Kar-
konoszy Jelenia Góra. Rywalizowano 
systemem każdy z każdym, ale nie 
wynik był najważniejszy. Wszyscy na 
koniec otrzymali medale za pierwsze 

miejsce. Celem nie było klasyfikowa-
nie zespołów, ale zachęcenie dzieci do 
aktywności ruchowej – gry w piłkę, 
odciągnięcie od gier komputerowych. 
Trenerzy nagrodzili dodatkowo jedy-
nie wyróżniających się zawodników 
z każdej z drużyn. Klub Lechia Piecho-
wice dziękuje sponsorom: Urzędowi 
Miasta w Piechowicach, Hucie Szkła 
Kryształowego „Julia”, Restauracji 
KFC w Jeleniej Górze oraz dyrekcji 
SP nr 1 za nieodpłatne udostępnienie 
hali sportowej.

R.Z.

Dzień Młodego Piłkarza
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Na to i wiele innych pytań dzieci otrzymały 
odpowiedź podczas październikowych zajęć 
edukacyjnych zorganizowanych przez Piecho-
wicki Ośrodek Kultury. Zajęcia te miały formę 
warsztatów, w których dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej i Przedszkola nr 2 w Piechowicach sa-
modzielnie „wytwarzały” mydło, a także brały 
aktywny udział w interaktywnej prezentacji.

Z gliceryny tworzyły mydełka w wybra-
nym przez siebie kolorze i zapachu. Mogły 
zatopić w nich różne składniki wzbogacające 
wygląd i jakość mydełka, np. suszone zioła 
i kwiaty oraz inne drobiazgi. Po wykona-
niu dzieci zabrały swoje wyroby do domu...
i oryginalny prezent gotowy. Dużą cieka-
wość wzbudziły w uczestnikach warsztatów 

także prezentowane rzeźby z my-
dła, wierszyki i piosenki o my-
dle. Szczególnie podobała sie 
piosenka „Bańkę łap”, w rytmie 

której wszyscy tańczyli i śpiewali. Na poże-
gnanie była niespodzianka w postaci „fon-
tanny” oryginalnych baniek mydlanych.

Widać było, że edukacja w POK sprawiła 
dużo frajdy wszystkim dzieciom, a organiza-
torom przyniosła satysfakcję z dobrego od-
bioru tej ciekawej formy zajęć.

Z zaproszenia na takie zajęcia skorzystało 
około 150 osób, które zapewne dowiedziały 
się co wspólnego ma mydło ze sztuką.

POK

Słowami tej piosenki opowiadała o Polsce 
Natalia Lis, która recitalem pieśni patrio-
tycznych uświetniła czwartkową wieczornicę 
zorganizowaną przez Piechowicki Ośrodek 
Kultury z okazji Narodowego Święta Niepod-
ległości. Wiele razy tego wieczoru padały sło-
wa: „Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! 
Własne państwo!”. Były one motywem prze-
wodnim wszystkich pieśni, piosenek, wierszy 
oraz refl eksji i życzeń wypowiedzianych z es-
trady. Słowa te padały zarówno w wypowie-
dziach Burmistrza Miasta Piechowice Witolda 
Rudolfa jak i zaproszonych gości, wśród któ-

rych wyróżnione zostały p. Stanisława Kra-
kowska i p. Irmina Paszkowska. Tego wieczo-
ru obydwie panie były bowiem bohaterkami 
prezentowanych w POK fi lmów dokumental-
nych pt.: „Ocalić od zapomnienia”. Podczas 
wieczornicy w galerii wystawowej POK panie 
dokonały także uroczystego otwarcia wystawy 
pod tym samym tytułem. Wolność i niepodle-
głość pojawiały się także często w wierszach 
i piosenkach wykonywanych przez uczniów 
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach 
i harcerzy z 8 szczepu „Cicha Dolina”. Har-
cerze nie tylko śpiewali na estradzie. Włożyli 

także wiele trudu w przygotowanie wystawy
i fi lmów do projektu „Ocalić od zapomnienia”, 
gromadząc znaczną część materiałów. Dzięki 
współpracy z POK wystawa nabrała blasku
i wartości edukacyjnej, a materiał dźwiękowy 
został zwizualizowany. Należy podkreślić, że 
całe wydarzenie wypadło ciekawie i atrakcyj-
nie dzięki zaangażowaniu wielu mieszkańców 
naszego miasta. 

Wieczornica tradycyjnie już zainauguro-
wała w Piechowicach obchody państwowego 
święta upamiętniającego odzyskanie przez 
Polskę niepodległości w 1918 roku. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim osobom, które 
wsparły organizatorów w realizacji tego wy-
darzenia oraz wystawy.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy „Oca-
lić od zapomnienia” do dnia 2 grudnia br.
w godz. 9.00-17.00 w galerii POK. 

POK

Galeria „CZTERY PORY ROKU”
Piechowickiego Ośrodka Kultury

serdecznie zaprasza na wystawę prac

grupy Π-art pt. „Emocje”
Wystawa czynna od 9 grudnia 2016 do 9 stycznia 2017 r.

w godzinach 10:00-17:00

dła, wierszyki i piosenki o my-
dle. Szczególnie podobała sie 
piosenka „Bańkę łap”, w rytmie 

Co wspólnego ma mydło ze sztuką?Co wspólnego ma mydło ze sztuką?

Niepodległa, niepokornaNiepodległa, niepokorna
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