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Będzie nowa obwodnica
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei wyłoniła wykonawcę obwodnicy Piechowic. Pod-
pisana właśnie umowa na realizację tej inwestycji opiewa na kwotę blisko 20 mln 
złotych.

Pomysł budowy obwodnicy Piechowic czekał 
na realizację przeszło 14 lat. Dziś inwesty-
cyjne plany wchodzą w decydująca fazę i roz-
pocznie się ich realizacja. Nowa obwodnica 
ma powstać w przeciągu 36 miesięcy.
Budowa obwodnicy jest konieczna dla 
usprawnienia transportu towarowego do 
dużego zakładu jakim jest piechowicka 
WEPA. Bocznica kolejowa, która wykorzy-
stywana była do zaopatrywania papierni w 
surowce i wywozu gotowego wyrobu nie 
istnieje już od wielu lat. Dojazd aut cię-
żarowych do zakładu niósł ze sobą wiele 
uciążliwości zwłaszcza dla mieszkańców 
Pakoszowa. Droga prowadząca przez to 
osiedle była dosłownie i w przenośni roz-
jeżdżana przez jadące do WEPY tiry.
Nowa droga odciąży jednak nie tylko 
Pakoszów i samo centrum Piechowic, przez 
które przebiega droga wojewódzka ale nie-
wątpliwie poprawi skomunikowanie w 

tym rejonie. Obwodnica sprawi, 
że łatwiejszy będzie dojazd do Szklarskiej 
Poręby oraz w stronę granicy z Czechami.
Nowa droga zaczynać się będzie rondem 
u zbiegu drogi krajowej nr 3 (ulica 
Jeleniogórska) i ulicy Cmentarnej. Rondo 
ma być zlokalizowane tuż obok obecnej 
zatoczki dla samochodów, która zostanie 
zlikwidowana. To spowoduje konieczność 
przebudowy odcinka ulicy Cmentarnej oraz 
drogi krajowej nr 3. Dzięki temu, poprawi 
się także wjazd do Piechowic od tej strony. 
Obwodnica będzie prowadziła pomiędzy 
drogami szutrowymi, które rozpoczynają 
się na tym skrzyżowaniu i prowadzą w kie-
runku Piechowic Dolnych. Nowa droga 
„przetnie” istniejącą ulicę Polną i poprowa-
dzi aż do ulicy Pakoszowskiej w ciągu której 
wybudowane zostanie kolejne skrzyżowa-
nie typu rondo. Obwodnica będzie drogą 
jednojezdniową, dwuosiową, o nośności 
115 kN/oś i dopuszczalnej prędkości 60 

km/h. Przewidywana szerokość 
pasa ruchu to 3,5 metra (miej-
scami 3 metry). Planowana sze-
rokość całej drogi (wraz z opa-
skami z masy bitumicznej) to 
8 metrów. Szerokość poboczy 
z kruszywa łamanego to 1,25 
m. Droga będzie oświetlona 
w okolicach wspomnianych 
skrzyżowań. Nowa obwod-
nica będzie budowana w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 366  
– Zmiana dotychczasowego 
przebiegu drogi wojewódz-
kiej nr 366 w obrębie Gminy 
Miejskiej Piechowice podykto-
wana jest koniecznością prze-
niesienia potoku ruchu poza 

jego centrum. Przebieg 
obwodnicy w ciągu ulicy 
Polnej zaprojektowany 
jest na zasadzie tzw. 
prawoskrętów co unie-
możliwia przejazd od 
strony osiedla w rejon 
ulicy Kościuszki. W 
związku z tym burmistrz 
Piechowic zabiega o 
rozszerzenie planowa-
nej inwestycji o budowę 
dodatkowego skrzyżo-
wania które umożliwi 
dojazd z obwodnicy 

również do rejonu ulic Robotniczej i Prusa.
Odpowiedzialnym za cały projekt jest 
Województwo Dolnośląskie, zaś nad jego reali-
zacją czuwa Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.  
Zarezerwowane w budżecie Województwa 
Dolnośląskiego środki realizację tego 
zadania pochodzą z projektu „Zaprojektuj 
i wybuduj”.Wykonawca będzie zobowią-
zany do opracowania dokumentacji pro-
jektowej dla inwestycji, uzyskania zezwo-
leń na budowę, budowy infrastruktury 
towarzyszącej oraz do uzyskania pozwo-
leń na użytkowanie trasy. Ponadto infra-
struktura zostanie objęta okresem gwa-
rancji o długości 60 miesięcy.Koszt zawar-
tej umowy to 18,229 mln zł, i jest niższy 
od zakładanego budżetu zamawiającego, 
który zakładał przeznaczenie  27,230 mln 
zł.na budowę obwodnicy.  Budimex został 
wybrany spośród dwóch oferentów, którzy 
wystartowali w przetargu.
   Robert Kotecki.
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Kolejowa wieża ciśnień wciąż fascynuje
Pomimo upływu wielu lat i  zmian technologicznych, wieże ciśnień ciągle fascynują. 
Niegdyś były nieodłącznym elementem zarówno miejskiego systemu wodociągowego 
jak i wodnej infrastruktur y kolejowej.

Wieża ciśnień w Piechowicach jest jednym 
z ostatnich tego typu obiektów w kotli-
nie jeleniogórskiej. Ośmiokątny ceglany 
budynek został wybudowany w 1909 
roku aby zasilać w wodę parowozy przed 
wjazdem na górski odcinek linii kolejowej 
do Szklarskiej Poręby. Zbiornik na wodę 
o pojemności 50 metrów sześciennych, 
znajdował się na szczycie wieży bowiem 
zasada jej działania oparta była na mecha-
nizmie, który w fizyce nazywa się zasadą 
naczyń połączonych. Według niej poziom 
cieczy w dwóch połączonych ze sobą naczy-
niach rozkłada się równomiernie, na tym 
samym poziomie dzięki wykorzystaniu siły 
grawitacji. 

Wieża wodna w Piechowicach mogła 
ponadto pokryć chwilowy wzrost zaopa-
trzenia w wodę np. podczas pożaru. Jej 
kolejowe zastosowane straciło na znacze-
niu po elektryfikacji linii z Piechowic do 
Szklarskiej Poręby w 1927 roku.

Od roku 1945 po demontażu sieci trakcyj-
nej ponownie zaczęła być wykorzystywana. 
W Piechowicach w tym czasie utworzono 
Parowozownię Pomocniczą w związku z 
wysadzeniem przez 
oddziały niemiec-
kie mostu na Bobrze 
i odcięciem linii 
kolejowej od paro-
wozowni w Jeleniej 
Górze. Parowozownia 
Pom o c n i c z a  w 
Piechowicach, powo-
łana została do 
obsługi linii Jelenia 
Góra. Zachodnia 
- Szklarska Poręba 
Tkacze. Linię szybko 
jednak skrócono 
do stacji Szklarska 
Poręba Huta. Na 
wyposażeniu paro-
wozowni pozostawały cztery stare pruskie 
parowozy serii TR-6. Funkcję zawiadowcy 
parowozowni pełnił Czesław Urbański. 

Parowozownia w Piechowicach zakończyła 
swą działalność wraz z otwarciem odbudo-
wanego mostu na Bobrze w Jeleniej Górze  
(30.09.1953), co umożliwiło obsługę wspo-
mnianych linii przez jednostkę główną.

Kolejna elektryfikacja linii kolejowej w 1987 
roku bezpowrotnie zakończyła żywot wieży 
wodnej. Bezpowrotnie wyparta z użytko-
wania przez postęp technologiczny została 
wyłączona z eksploatacji. Pomimo, że od 
1996 roku jest wpisana do rejestru zabyt-
ków. Systematycznie odwiedzana przez zło-
miarzy i wandali uległa bardzo poważnej 

degradacji. Już przed laty z kopuła zbior-
nika zniknął dach. W grudniu 2018 miała 
miejsce nieudana na szczęście próba pod-
palenia.  Budynek pozostaje pod zarządem 
spółki PKP Nieruchomości, jednak nie jest 
w żaden sposób zabezpieczony.
Burmistrz Jacek Kubielski przy okazji kon-
sultacji projektowych związanych z ewen-
tualną rewitalizacją wiaduktów zwrócił 

uwagę na możliwość objęcia projektem 
również zabytkowej wieży. Tym bardziej, że 
są to obiekty historyczne, wiadukty, wieża  
dworzec kolejowy doskonale nadają się 
aby stworzyć element historii Piechowic, 
związanej z kolejnictwem. Koszty przejęcia 
obiektu a przede wszystkim jego remontu 
były by ogromne i na tą chwilę przekra-
czają możliwości samorządu. Tym bardziej, 
że wieża jest trudno dostępna i konieczne 
byłoby wybudowanie również infrastruk-
tury ułatwiającej dostęp dla potencjalnych 
turystów.
   Robert Kotecki
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Jedna szkoła czy dwie - czas na decyzję się kończy.

W Piechowicach kończy się czas na podję-
cie ostatecznej decyzji w sprawie sieci szkół. 
Wciąż nie wiadomo jak sprawa się zakończy.

Piechowice - Jedna szkoła czy dwie? 
To pytanie spędza sen z powiek rodzi-
com, nauczycielom i samorządowcom w 
Piechowicach. Wciąż ścierają się dwie kon-
cepcje i nie milknie spór wokół nich.  A czas 
ucieka i zostało go już naprawde bardzo 
mało.
Rada Miasta w poprzedniej kadencji już 
raz podjęła uchwałę o utworzeniu jednej 
szkoły w dwóch budynkach. Jednak wobec 
sprzeciwu kuratora wojewoda ją uchylił. 
Trudno jest dziś liczyć aby kurator zdanie 
zmienił. Aby bowiem szkoła mogła funk-
cjonować jako jednostka organizacyjna 
w dwóch obiektach, budynki muszą być 

blisko siebie. Tymczasem w Piechowicach 
jest to ponad 800 metrów. -Powstanie jednej 
szkoły w dwóch obiektach wprowadziłoby 
niepotrzebny chaos. W którym budynku 
mieściłoby się biuro dyrektora? Gdzie byłby 
pedagog? Ponadto szkoła nie powinna być 
molochem. Dzieci i nauczyciele powinni się 
znać i rozumieć swoje potrzeby. Uczniowie 
zbyt często zmienialiby zespół nauczycieli, 
jak również budynek szkoły w starszych 
klasach. Uważam, że nie służy to ani dobru 
nauczycieli, a tym bardziej uczniów - pod-
kreślał kurator.
Wyjścia z impasu cały czas szuka burmistrz 
Piechowic Jacek Kubielski oraz radni. W 
połowie stycznia zorganizowane zostało 
spotkanie mieszkańców z dolnośląskim 
kuratorem oświaty Romanem Krawczykiem 
ale wątpliwości nie rozwiało.

Kolejnym krokiem były konsulta-
cje społeczne. Rodzice uczniów Szkoły 
Podstawowej nr 1 otrzymali ankiety w 
których mieli zadeklarować chęć przepisa-
nia swoich pociech do Szkoły Podstawowej 
nr 2 przy ulicy Tysiąclecia. Na wypełnie-
nie ankiet zdecydowała się jednak tylko 
część rodziców a spośród tych wypełnio-
nych niewiele ponad 20 % zadeklarowało 
chęć przepisania dziecka do “dwójki”.
Czy to przesądza sprawę? Jeszcze nie. 
Bowiem ostateczny głos mają w niej organy 
oświatowe. Więc jeśli kurator podtrzyma 
swoje stanowisko o braku możliwości funk-
cjonowania jednej szkoły w dwóch budyn-
kach, Piechowice staną przed poważnym 
problemem jakim będzie przepełniona 
szkoła. Burmistrz Jacek Kubielski skłania 
się raczej ku koncepcji utworzenia dwóch 
szkół.  -  Dwie odrębne placówki będą 
lepszym rozwiązaniem. Kameralne szkoły, 
osobna dyrekcja i kadra będą miały wpływ 
na lepszy rozwój naszych dzieci. Wariant 
ten wydaje się być bardziej przyjazny i bez-
pieczniejszy. Bardzo istotna jest też kwestia 
możliwości pozyskania środków finanso-
wych na dostosowanie szkoły oraz jej utrzy-
mana wraz z oddziałami integracyjnymi.
Samorząd Piechowic będzie teraz czekać 
na opinię organów oświatowych na temat 
projektów uchwał o reorganizacji sieci 
szkół. Decyzja powinna zapaść na sesji pod 
koniec lutego.
   Robert Kotecki

UKS Krokus na XVII I  Memoriale Staszka Bodzka

W sobotę, 9 lutego zawodni-
cy UKS Krokus brali udział 
w XVIII Memoriale Staszka 
Bodzka. 
Zmagania przeprowadzo-
ne zostały na trasach bie-
gowych w Opawie. Wy-
darzenie miało na celu 
upamiętnienie znakomi-
tego działacza sportowego 
i instruktora narciarstwa, 
zmarłego w 1997 roku Pana 
Stanisława Bodzka to naj-

większe zawody w narciar-
stwie biegowym regionu 
kamiennogórskiego.
Po zaciętej walce na trud-
nych trasach nasze dzielne 
krokusy wywalczyły bardzo 
wysokie miejsca w klasyfi-
kacji indywidualnej. Bar-
dzo wszystkim gratuluję i 
jestem z wszystkich bardzo 
dumna! - relacjonuje Ewe-
lina Jedziniak.

Miejsca zajęte przez zawodników UKS Krokus:

Jakub Jedziniak srebrny medal; Kamil Narkiewicz 4 
miejsce; Zosia Morga i Kamil Stolarczyk 5 miejsce; 
Patr yk Górski 6 miejsce; Bor ys Narkiewicz i Olek 
Bukała 7 miejsce; Kasia Lach i Kujałowicz oraz 
wojtek Szulakowski i Kamil Piechulski 8 miejsce; 
Emilia Narkiewicz i Radek Jośko i Ania Gancarek 
9 miejsce; Ola Kujałowicz 10 miejsce; Dawid Mill-
er 11 miejsce; Martyna Maconko Anitka Ryś i Rob-
ert Pietruszka 12 miejsce; Adaś Rosik i Zuzia Szc-
zybura 14 miejsce; Radosław Kania 15 miejsce.
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Wspólnoty Mieszkaniowe nie będą mogły 
liczyć na zwiększenie dofinansowania dla 

swoich projektów?

Wspólnoty mieszkaniowe, 
które realizują projekty doty-
czące rewitalizacji swoich 
budynków prawdopodob-
nie nie będą mogły liczyć na 
zwiększenie dofinansowania 
ze środków Unii Europejskiej. 
Taka decyzja zapadła na 
spotkaniu przedstawicieli 
władz gmin należących do 
Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Aglomeracji 
Jeleniogórskiej. 
W głosowaniu 9 burmistrzów i 
wojtów przeforsowano zwięk-
szenie dofinasowania projek-
tów dotyczących rewitaliza-
cji ale tylko dla obiektów uży-
teczności publicznej, z uwagi 
na ograniczona pulę środków.
Dlaczego podjęto w ogóle 
decyzję  o  zwiększeniu 
dofinansowania projektów. 
Podstawowym powodem jest 
wzrost cen usług budowla-
nych. W większości oferty 
złożone w ramach postępo-
wań przetargowych zawierają 
dużo większe ceny od zapla-
nowanych w budżetach. Z tego 
powodu bardzo często trzeba 
niestety dołożyć więcej wła-
snych środków do planowa-
nych inwestycji.

Wydawać by się mogło, że 
wspólnoty mieszkaniowe są 
w takiej samej sytuacji jak 
instytucje publiczne - muszą 
dołożyć więcej własnych 
środków. Jest jednak jedna 
podstawowa różnica. Na 
środki finansowe własne insty-
tucji publicznej składają m.in. 
podatki i opłaty, pożyczki czy 
też opłaty z majątku publicz-
nego. Środki te pobierane są od 
obywateli, firm. W przypadku 
wspólnot środkami finanso-
wymi własnymi są prywatne 
składki współwłaścicieli danej 
nieruchomości. Należy pamię-
tać, że współwłaścicielem nie-
ruchomości może być osoba o 
dochodach wyższych od śred-
niej krajowej, jak i osoba o 
dochodach w wysokości mini-
malnej renty lub emerytury.
Zatem pominięcie osób, które 
bardzo często posiadają jedyne 
źródło dochodów w postaci 
niskiej emerytury i które 
muszą przeznaczyć w nie-
których przypadkach ponad 
połowę swoich dochodów na 
realizację projektu rewitalizacji 
nie jest sprawiedliwe – uważa 
burmistrz Jacek  Kubielski

Powiat karkonoski zamiast 
jeleniogórskiego

Burmistrz Jacek Kubielski 
wziął udział w noworocznym 
spotkaniu samorządowców 
powiatu jeleniogórskiego w 
Mysłakowicach.  Przedstawiciele 
wszystkich gmin wchodzących 
w skład naszego powiatu  pod-
pisali porozumienie w sprawie 
wspólnej promocji regionu, 
a także ewentualnej zmianie 
nazwy z powiatu jeleniogór-
skiego na powiat karkonoski. 
Burmistrz Piechowic również 
przychylnie odnosi się do 
pomysłu zmiany nazwy 
powiatu. Wszyscy jednocze-
śnie podpisali porozumienia o 
wzajemnej współpracy i pro-
mocji całego regionu. Zmiana 
nazwy powiatu może korzyst-
nie wpłynąć na rozpoznawal-
ność regionu oraz rozwój tury-
styki – uważa Jacek Kubielski.
Wszystko co dzieje się na 
terenie naszego powiatu wiąże 

się z Karkonoszami. Sama 
marka Karkonosze na którą 
wydajemy sporo pieniędzy i 
poświęcamy mnóstwo czasu 
żeby ją promować także wiąże 
się z Karkonoszami. To byłoby 
spięcie taką jedną wielką klamrą 
i wszystko nawzajem by się 
uzupełniało. Nie trzeba byłoby 
dodatkowej promocji i dodat-
kowych nakładów - tłumaczy 
na spotkaniu w Mysłakowicach 
Krzysztof Wiśniewski, starosta 
powiatu jeleniogórskiego 
Nowa nazwa mogłaby zacząć 
funkcjonować najwcześniej za 
trzy lata.
- Na promocję i wypromowanie 
obszaru to nie jest długo - mówi 
marszałek województwa dol-
nośląskiego Cezary Przybylski 
- to jest krótki, ambitny czas. 
Najważniejsze jest to, że te 
gminy chcą to robić, chcą robić 
to wspólnie z powiatem. 
Do wprowadzenia nowej 
nazwy jeszcze długa droga. Po 
konsultacjach z samorządami 
gmin, powiat musi przepro-
wadzić konsultacje społeczne. 
Na koniec zmiana nazwy musi 
zostać zaakceptowana przez 
sejm.

Karta Dużej Rodziny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Piechowicach, informuje że od 1 stycz-
nia 2019 r., Karta Dużej Rodziny przy-
sługuje tym rodzicom, którzy mają lub w 
przeszłości mieli na swoim utrzymaniu 

co najmniej troje dzieci – bez 
względu na ich wiek w chwili 
składania wniosku. 
Karta Dużej Rodziny to system 
zniżek i dodatkowych upraw-
nień dla rodzin 3 plus zarówno w 
instytucjach publicznych, jak i w 
firmach prywatnych. Obejmuje 
m. in. ulgi kolejowe, niższe opłaty 
paszportowe, możliwość tań-
szego korzystania z oferty insty-
tucji kultury, ośrodków rekre-
acyjnych, księgarni, a także 
zniżki na zakup ubrań, obuwia, 

kosmetyków, książek czy paliwa.
Do programu Karty Dużej Rodziny 
można dołączyć w każdym momencie, a 
wnioski należy złożyć  miejscu zamiesz-
kania  lub za pośrednictwem Platformy 

Informacyjno-Usługowej Emp@tia (www.
empatia.mrpips.gov.pl). 
Do w/w wniosku rodzic musi dołączyć 
oświadczenie, że miał lub ma na utrzy-
maniu łącznie co najmniej troje dzieci i 
że nie jest lub nie był pozbawiony władzy 
rodzicielskiej ani w niej ograniczony przez 
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. 
Wszelkie informacje jak i druki wniosków 
dotyczące Karty Dużej Rodziny, można 
uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Piechowicach. Pracownicy 
Ośrodka w razie problemów z wypełnie-
niem dokumentów, służą pomocą i zachę-
cają wszystkie zainteresowane osoby do 
kontaktu z Ośrodkiem.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Piechowicach.
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O bezpieczeństwie podczas ferii rozmawiali dzielnicowi z 
uczniami Szkoły Podstawowej nr 1

Dzielnicowi z Komisariatu II Policji 
w Jeleniej Górze spotkali się w dniach 
21-22 stycznia br. z uczniami Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Piechowicach 
między innymi w ramach programu 
„Bezpieczne Ferie 2019”. 
Tematem przewodnim spotkań było 
szeroko pojęte bezpieczeństwo na drogach, 
w domu, w szkole, na stokach podczas 
zimowego wypoczynku.
Spotkanie z uczniami klas I-IV  w ramach 
programu „Bezpieczne Ferie 2019”, 

„Cyberprzemoc”, „Bezpieczne 
stoki” przeprowadzili dzielni-
cowi z Komisariatu II Policji 
w Jeleniej Górze – mł.asp. 
Krystian Czyżewski oraz st. 
sierż. Krzysztof Jankowski.
W trakcie spotkania  z 
uczniami policjanci omówili 
przede wszystkim: sposoby 
zachowania w sytuacjach 
zagrożenia, uwrażliwiali 
dzieci na ochronę życia i 
zdrowia własnego i kolegów.

Zwrócili uwagę również na:
- bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym, w tym noszenie elementów 
odblaskowych;
- właściwe zachowania w trudnych sytu-
acjach tj. przypomnienie numerów alar-
mowych : 112, 997, 998, 999
- stosowania się do sygnalizacji świetlnej
 przechodzenie przez jezdnię w miejscach 
wyznaczonych, zachowanie na chodniku, 
- podróżowanie autem (w samochodzie 
zapinanie pasów/fotelik, w autobusie – 
wsiadanie i wysiadanie od strony chod-
nika lub pobocza.

- zachowania bezpieczeństwa podczas kon-
taktu z osobą „obcą”,
- właściwego spędzania czasu wolnego, bez-
piecznej zabawy,
- na zachowanie bezpieczeństwa podczas 
jazdy nartach, sankach na rowerze (kaski, 
ochraniacze) oraz zabaw na śniegu.

Pon a d to  om ó w i l i  n a s tę pu j ą c e 
zagadnienia:
- „Dopalacze świadomość, zdrowie, życia” - 
przyczyny, skutki zdrowotne, fizyczne i psy-
chiczne zażywania dopalaczy,  zagrożenia i 
pomoc dla osób uzależnionych.
- Odpowiedzialność karna sprawców 
czynów zabronionych – ze szczególnym 
zwróceniem uwagi na narkotyki, dopalacze.
Skutki zażywania środków odurzających.
- Cyberprzemoc – przyczyny, skutki, 
odpowiedzialność.
- Przejawy demoralizacji nieletnich (papie-
rosy, alkohol, narkotyki, wagary itd.),
- Przemoc i agresja. Jak na nią reagować i 
gdzie szukać pomocy.

   KMP Jelenia Góra

ATRYBUTY ZIMY - Ferie zimowe w POK

Pod takim hasłem rozpoczęły się 
ferie zimowe prowadzone przez 
Piechowicki Ośrodek Kultury. 
Śnieg, mróz, ciemna noc, lód i 
zamieć śnieżna towarzyszyły dzie-
ciom podczas pierwszego tygodnia 
zajęć.
Dzieci poznawały powyższe zagadnienia 

zarówno od strony 
t e o r e t y c z n e j , 
jak i w praktyce 
podczas tworzenia 
sztucznego śniegu, 
zabaw logicznych 
w całkowitej ciem-
ności, własnoręcz-
nym wykonywa-
niu „termome-
trów”, ozdabianiu 
z am ar z n i ę t yc h 
kałuż, szukaniu 
skarbów w zmro-
żonych kostkach 
lodu i tworzeniu 
zamieci zamknię-

tej w śnieżnych kulach.  W piątek 1 lutego 
Piechowicki Ośrodek Kultury zapro-
sił uczestników  „Ferii z POK”, małych 
mieszkańców Piechowic, a także dzieci z 
Przedszkoli nr 1 i nr 2  do obejrzenia przed-
stawienia teatralnego o przygodach Misia 
Podróżnika w wykonaniu aktorów Teatru 
DUET z Krakowa.

W drugim tygodniu czasu wolnego od 
zajęć szkolnych pozostaliśmy w tematyce 
zimowej o zróżnicowanych zagadnieniach.  
Zaczynając od sportowych zmagań w uni-
hokeja i tańca zumby, przez wykonywa-
nie karmników oraz pokarmu dla ptaków, 
wyszywanie geometrycznych konturów 
zwierząt i projektowanie dla nich ubrań, 
po zimowy spacer do piekarni „Ulijanka”. 
Dzięki gościnności Państwa Klejps dzieci 
mogły poznać tajniki zawodu piekarza i 
spróbować oryginalnych wypieków. Gdy 
tylko pozwalała na to pogoda zajęcia były 
prowadzone na świeżym powietrzu w 
formie gier i zabaw ruchowych. 

Cieszymy się, że  dzięki naszej pracy i sta-
raniom możemy sprawiać radość małym 
mieszkańcom Piechowic i sprawić, że na 
ich twarzach gości uśmiech. Takiego uśmie-
chu życzymy również po powrocie do zajęć 
szkolnych.

    POK
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Likwidacja barier architektonicznych w POK

Końcem stycznia br. zakończony został remont w Piechowickim Ośrod-
ku Kultur y polegający na likwidacji barier architektonicznych na par-
terze budynku poprzez przebudowę holu i wejścia do sali widowisko-
wej.

 Realizacja tej inwestycji zdecydowanie 
zwiększyła szanse na udział w wydarzeniach  
kulturalnych osób niepełnosprawnych oraz 
osób o ograniczonym stopniu sprawności. 
Już od samego wejścia można zauważyć, 
że zniknęła duża różnica poziomów w 
ciągu korytarz- wejście – WC, a toaleta 
została przystosowana do potrzeb osób  
poruszających się na wózkach inwalidz-
kich. Na parterze zainstalowano domofon, 
który umożliwi uzyskanie pomocy osobom 
z niepełnosprawnością. Jest to „Punkt 
SOS” dla osób niepełnosprawnych, który 
na bieżąco obsługiwać będą pracown-
icy POK. Pomoc ta będzie polegać na 
wypożyczaniu książek osobom mającym 
problemy z wejściem na I piętro. Będzie 
także udostępniana przenośna rampa pod-
jazdowa do wózków inwalidzkich  dla osób 
niepełnosprawnych, które zechcą wziąć 
udział w wydarzeniach realizowanych 
na sali widowiskowej. Kolejną zmianą na 
plus jest wyburzenie części zabudowy sali 
widowiskowej, dzięki czemu można było 
zamontować szerokie, wahadłowe drzwi 
dające możliwość swobodnego poruszania 
się wózkiem. 
Drzwi do sali zostały wkomponowane w 
obszerną, przeszkloną ściankę, co pozwoliło  
zbudować dobrą perspektywę tego wnętrza 

i optycznie zlikwidować podział na hol 
oraz salę. Zmiany te nie tylko otwierają 
parter Piechowickiego Ośrodka Kultury 
na potrzeby osób starszych
 i niepełnosprawnych, ale również na 
potrzeby wszystkich mam, które swoje 
małe pociechy wożą w wózkach.  Z 
wózkiem dziecięcym można teraz dostać 
się bezpośrednio do WC ( gdzie wkrótce 
zamontowany zostanie przewijak dla 
niemowlaków ) i w razie potrzeby także 
do sali widowiskowej. Na chwilę obecną 
jest to chyba jedyne takie miejsce w 
Piechowicach, gdzie młode mamy mogą 
bezstresowo skorzystać z toalety wspólnie 
ze swoim maluszkiem leżącym w wózku. 

Realizacja tego remontu to jeszcze nie 
koniec likwidacji barier architektonic-
znych w Piechowickim Ośrodku Kultury. 
W II półroczu tego roku planowane jest 
wykonanie kładki / pomostu na  ścianie 
budynku POK od strony rzeki Kamiennej 
prowadzącego bezpośrednio do sali wid-
owiskowej. Inwestycja ta sprawi, że osoby 
niepełnosprawne będą mogły zupełnie 
samodzielnie dostać się na parter budynku, 
a sala zyska bezpieczne wyjście ewakua-
cyjne i dodatkowe WC. 
    POK

    POK
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Turniej  CS:GO przyciągnął graczy z całej  Polski
Szesnaście zespołów r ywalizowało w turnieju w grze Counter Strike Global Offensive organizo-
wanym w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach w dniach 29 stycznia – 1 lute-
go 2019. Turniej stał na wysokim poziomie zarówno jeśli chodzi o umiejętności zawodników jak 
i samą organizację – zgodnie przyznali zawodnicy.

Pomysł rozgrywania turniejów w okresie 
ferii zimowych zrodził się już około 2000 

roku. - Wtedy odbył się pierwszy turniej w 
Quake`a. Później na przełomie lat te gry się 
zmieniały – wspomina Marcin Spychała, 
wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych 
i Licealnych w Piechowicach. W piątek (1 
lutego) zakończyła się trzecia edycja tur-
nieju w Counter Strike Global Offensive.
W tym roku do rywalizacji zgłosiła się 
rekordowa ilość 19 drużyn, lecz 3 z nich 
zrezygnowały podczas procedury zapisów. 
Finalnie w turnieju uczestniczyło więc 16 
pięcioosobowych zespołów, w sumie ok. 
80 zawodników. A są to nie tylko gracze 

lokalni. - Co roku w turnieju biorą udział 
drużyny przyjezdne. Aktualnie w ćwierćfi-
nałach mamy dwóch graczy z Białegostoku, 
graczy z Warszawy, Łodzi, Szczecina. Są to 
zawodnicy prezentujący bardzo wysoki 
poziom i odnoszący sukcesy w turniejach 
organizowanych w całej Polsce  - dodaje 
wicedyrektor ZSTiL.
Formuła turnieju jest bardzo podobna 
do tej, znanej z turniejów piłkarskich. 16 
zespołów podzielono na 4 grupy. Z każdej 
z nich dwie najlepsze ekipy awansowały 
do fazy pucharowej. I tak przez ćwierćfi-
nały, półfinały i wielki finał wyłoniono zwy-
cięzców. Same spotkania pomiędzy dwoma 

drużynami nie polegają tylko na strzela-
niu do siebie.  - Zasady określamy w ten 
sposób, aby w młodych ludziach rozwijać 
cechy takie jak : komunikacja, motywacja, 
umiejętność podejmowania decyzji, nauka 
na własnych błędach i umiejętność radze-
nia sobie ze stresem. Jak widać są to cechy 
dość uniwersalne, które młodym ludziom 
przydadzą się nie tylko w grach kompute-
rowych ale i w codziennym życiu – tłuma-
czy wicedyrektor ZSTiL w Piechowicach. 
Zawodnicy zwracali uwagę na wysoki 
poziom organizacji turnieju. W tym roku 
po raz pierwszy w budynku szkoły stanęło 
specjalne studio w którym rozgrywki rela-
cjonowali na żywo komentatorzy. Była też 
specjalna sala dla kibiców, którzy na dużym 
telebimie mogli oglądać poczynania swoich 
ulubionych drużyn. Rozgrywki na żywo 
w internecie przez kilka dni trwania tur-
nieju oglądało średnio 20-30 widzów z całej 
Polski. To świetna promocja dla szkoły na 
szeroką skalę!
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- Transmisję na żywo planowaliśmy prze-
prowadzić już w zeszłym roku ale sprzęt 
i łącze internetowe nie pozwoliło na to 
– mówi Norbert Kowalik, uczeń klasy trze-
ciej w ZSTiL. W tym roku mamy możliwo-
ści aby zrobić to w pełni profesjonalnie co 
podnosi rangę tego turnieju. Dzięki temu 
mogą oglądać nas zawodnicy, którzy nie 
zakwalifikowali się do turnieju. Nierzadko 
jest też tak, że zmagania za pośrednictwem 
internetu oglądają rodziny zawodników, 
którzy przyjechali np. z Warszawy – dodaje 
główny realizator transmisji.
- Jestem bardzo zadowolony z organizacji 
turnieju. Komputery i sprzęt mają bardzo 
dobry. Każdy gracz trenuje w domu na 
swoim sprzęcie i nie musimy martwić 
się, że teraz przejdziemy z lepszego na 
słabszy, co mogłoby się odbić na wynikach. 
Dzięki temu każdy z nas może dać z siebie 
wszystko i rywalizować w naprawdę kom-
fortowych warunkach – dzielił się swoimi 
wrażeniami Kacper Krawiec z Zespołu 
Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 
w Kędzierzynie Koźlu.
- Jest taka seria turniejów organizowanych 
w całej Polsce. Nazywa się SuperGamers. I 
tam jest bardzo podobny poziom. Byłem 
na kilku tego typu turniejach i śmiało mogę 
powiedzieć, że ten w Piechowicach niczym 
im nie ustępuje  – powiedział Sebastian 
Krupa z Krakowa.
Po niemal 4 dniach rywalizacji w wielkim 
finale znalazły się drużyny Monotlenek Diw
odoru i VENatorez. W decydującym starciu 
rozegrano dwa spotkania na dwóch różnych 
mapach. W obu górą byli gracze Monotlenku 
Diwodoru i to oni zwyciężyli w III edycji 
turnieju CSGO w Piechowicach. Skład 
zwycięskiej drużyny:  Adrian  Gromyko 
Michał   Pabian,  Tomasz  Uroda, 
Przemek Moskalik, Kornel Owsiejewicz.
W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych 
w Piechowicach nadal (jako jedyna w regio-
nie) funkcjonuje klasa o profilu e-sporto-
wym. - Turniej jest jednym z elementów 
promocyjnych szkoły. Do obserwowa-
nia zmagań zapraszamy uczniów okolicz-
nych szkół podstawowych i gimnazjalnych 
żeby przyjechali, zobaczyli co robimy, jakie 
mamy wyposażenie. Dysponujemy pro-
fesjonalnymi komputerami do gamingu 
co jest rzadkością jeśli chodzi o szkoły 
publiczne. Nasi goście mogą porozmawiać 
z nami, z innymi graczami, zobaczyć jakie 
mamy warunki, jakie kierunki kształcenia. 
E-sport jest oczywiście podpięty pod zawód 
technik-informatyk i jest dla nas mocno 
priorytetowym kierunkiem. Większość 
uczniów w naszej szkole kształci się właśnie 
na tym kierunku i wybrało klasę o profilu 
e-sportowym – mówi Marcin Spychała.
Nie bez znaczenia dla przyszłych uczniów 
ZSTiL pozostaje też fakt, że szkoła 

współpracuje z Kamilem „Hope” Tarką – 
profesjonalnym trenerem e-sportu. Trener 
prowadzi w szkole zajęcia co dwa tygodnie. 
Myliłby się ten kto pomyśli, że takie zajęcia 
polegają tylko na graniu. Trener uczy 
młodych graczy przede wszystkim taktyki, 
umiejętności przewidywania, współpracy, 
koncentracji i komunikacji, która jest jedną 
z najważniejszych cech w drodze do koń-
cowego sukcesu. Wpaja młodym ludziom, 
że profesjonalny trening e-sportowy nie 
polega na kilkunastogodzinnym siedzeniu 
przed monitorem. - Trening powinien zaj-
mować nie więcej niż 2-3 godziny dziennie 
i jak w każdym innym sporcie podczas zajęć 
mamy wyznaczone cele i poszczególne ele-
menty nad którymi pracujemy – powie-
dział nam jeden z graczy.
W Zespole Szkół Technicznych i Licealnych 
już planują kolejne edycje turnieju. Z roku 
na rok e-sport staje się coraz popularniej-
szy. Nic więc dziwnego, że z każdą kolejną 
edycją turniej przyciąga coraz większą 
liczbę utalentowanych graczy z całej Polski.

Skład zwycięskiej drużyny

Monotlenek Diwodoru

Adrian Gromyko
Michał Pabian
Tomasz Uroda

Przemek Moskalik
Kornel Owsiejewicz
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Wizyta harcerzy w Przedszkolu Samorządowym nr 1
W dniu 11.01.2019r. w naszym przedszkolu gościliśmy Harcerzy z Piechowic.
Dostarczyli nam nie lada wrażeń! Tematem przewodnim tej pouczającej wizyty była 
PIERWSZA POMOC. W zajęciach uczestniczyły wszystkie grupy dzieci.

Harcerze bardzo dokładnie objaśnili przed-
szkolakom, co znaczy hasło „pierwsza 
pomoc” i jak wspólnie z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy udzielana jest ona naj-
bardziej potrzebującym. Aby nie dać się 
oszukać, wyjaśnili jak wygląda oryginalna 
puszka WOŚP do której można wrzucać 
pieniążki podczas Finału. 

Następnie przeprowadzili „szkolenie” z 
udzielania pierwszej pomocy, podczas 
którego dzieci nauczyły się podstawowych 
numerów alarmowych oraz jak wezwać 
pomoc przez telefon. Prawdziwe wraże-
nie na przedszkolakach zrobił „fantom”, na 
którym dzieci uczyły się podstaw reanima-
cji. Harcerze pokazywali krok po kroku jak 
zachować się, gdy spotkamy osobę potrzebu-
jącą pomocy. Dzieci bardzo chętnie uczest-
niczyły w „szkoleniu”, udzielały się i  pró-
bowały ćwiczyć na fantomie. Oczywiście, 
dbając o pełne skupienie przedszkolaków, 
Harcerze zastosowali w międzyczasie prze-
rywniki zwane „pląsami”, podczas których 
dzieci świetnie się bawiły.

Serdecznie dziękujemy za przekazaną 
wiedzę, czas i zabawę. Czuwaj!

 Przedszkole Samorządowe nr 1

Dzień Babci i Dziadka 

Babcie i dziadkowie są szczególnie ważnymi 
osobami w  życiu każdego dziecka. Dlatego w 
naszym przedszkolu Dzień Babci i Dziadka 
obchodzimy bardzo uroczyści. 

W dniach 21-23 stycznia 2019 
roku w grupach przedszkolnych 
odbyły się spotkania z dziad-
kami. W każdej grupie inaczej          
a jednocześnie tak samo, dzieci 
przygotowały programy arty-
styczne; w których recytowały 
wierszyki, śpiewały piosenki i 
tańczyły. Wyrażając w ten sposób 
swoją wdzięczności  i miłość do 
ukochanych dziadków. Po części 
oficjalnej zaproszeni gości brali 
udział we wspólnych z wnukami 
zabawach, tańcach i konkuren-
cjach. A po  wspólnych harcach, 

czekał wszystkich słodki poczęstunek przy-
gotowany przez rodziców dzieci. Na koniec 
spotkań przedszkolaki wręczyły przygoto-
wane własnoręcznie prezenty.

To były naprawdę wyjątkowe dni radości 
i zabawy wnuków z dziadkami w naszym 
przedszkolu. 
Mamy nadzieję, że spotkania na długo 
pozostaną w pamięci naszych czcigodnych 
gości.
 Przedszkole Samorządowe nr 2
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Udany rok dla Związku Emer ytów i Rencistów

Spełniając oczekiwania naszych 
członków 2 lutego 2019 roku  powró-
ciliśmy do organizacji popołudnio-
wych wieczorków tanecznych przy 
muzyce mechanicznej. Wieczorek 
odbył się w rytmach melodii przygo-
towanych przez Grażynę Jędrzejek – 
było wesoło, energetycznie i nastro-
jowo. Spotkania będą prowadzone 
cyklicznie.

25 stycznia 2019 r. na zebraniu sprawoz-
dawczym podsumowaliśmy realizację planu 
pracy w minionym roku, planu ambitnego 
i jak wszyscy zebrani stwierdzili zrealizo-
wanego we wszystkich punktach. Nie było 
by to możliwe bez dużego zaangażowania 
wielu członków pomagających Zarządowi 
w realizacji poszczególnych tematów za 
co dziękujemy. Dziękujemy za wsparcie i 
współpracę Urzędowi Miasta, Dyrekcji i 
wszystkim pracownikom Piechowickiego 
Ośrodka Kultury, zakładom HSK „Julia”i 
Jelenia Plast,  które pozytywnie odpowie-
działy na prośbę wsparcia naszych działań 
przekazując darowiznę w postaci różnych 
upominków, które wykorzystaliśmy jako 
nagrody i upominki podczas imprez orga-
nizowanych dla seniorów. Dziękujemy  
organizacjom pozarządowym OSP , KSON 
i ROD „Papiernik” za pomoc w realizacji 
naszych zadań.
 Zebranie wzbogaciło i uatrakcyjniło śnia-
danie, przygotowane przez zarząd i nasze 
dziewczyny, na która zawsze możemy liczyć. 
Można stwierdzić że było to konstruktywne 
spotkanie towarzyskie ludzi zadowolonych, 
którzy wiedzą czego chcą.
Zebrani przyjęli przygotowany i zatwier-
dzony przez Zarząd plan pracy.
 Poniżej przedstawiamy cykliczne i przewi-
dywane działania w 2019 roku:

     Działania cykliczne:  
                                                                                                                                                   
- w każda środę w godz. 10.00-13.00 czynne 
jest biuro koła nr 9 i przyjmowani są w 

sprawach różnych 
członkowie koła
-  posiedzenia 
zarządu koła wg 
harmonogramu.
- tematyczne środy 
– pogadanki,  spo-
tkania z ciekawymi 
ludźmi wg pomy-
słów członków koła.
- wyjazdy do filhar-
monii, JCK, teatru i 
kina.
- w  Informatorze 

Piechowickim  zamieszczane są i  będą 
informacje dla  mieszkańców miasta oraz 
seniorów o podejmowanych działaniach 
przez zarząd koła.
- na stronie internetowej POK w aktual-
nościach i zakładce  Związek emerytów 
zamieszczane będą aktualne informacje i 
zdjęcia z imprez, które się odbyły.
- zamieszczanie informacji na Facebooku.
- sobotnie popołudniowe spotkania przy 
muzyce mechanicznej.
- w czwartki i piątki w sali gimnastycz-
nej szkoły podstawowej odbywać się będą     
treningi tenisa stołowego pań i panów.
- podjęcie  inicjatywy w zakresie profilak-
tyki ruchowej – w ramach realizacji zadania     
publicznego.

Przewidywane działania w 2019 roku: 

styczeń
25.01. Roczne zebranie sprawozdawcze 
połączone ze  „Śniadaniem u Seniorów”

  luty-maj 
Popołudniowe wieczorki taneczne    
23.02 Maskowy  Bal  Karnawałowy

marzec-maj, wrzesień-październik
Profilaktyka  zdrowotna – “Impresje 
ruchowe dla seniorów “  - zadanie 
publiczne.
  marzec
 Wsparcie POK w organizacji   
Dnia Kobiet

  kwiecień 
Wsparcie POK w organizacji Dni Baby 
Wielkanocnej

  kwiecień-maj  
Obchody Światowego  Dnia  Inwalidy
-odwiedziny i spotkanie z najstar-
szymi i znacznie niepełnosprawnymi 
członkami
- wycieczka jednodniowa

-część oficjalna zakończona  wieczor-
kiem tanecznym.      
 
  czerwiec 
Turnus wczasowy-  Ustronie Morskie 
– Cztery Pory Roku (03.06. do 
15.06.2019)

Turnus wczasowy-  Ustronie Morskie 
– Cztery Pory Roku (11.06. do 
23.06.2019).

  lipiec 
„Sportowy  Piknik  Seniorów” - piknik 
na ogrodach Papiernik – zadanie 
publiczne.

  wrzesień    
„Festyn –Święto Pieczonego Ziemniaka” 
-  piknik na ogrodach Papiernik – 
zadanie publiczne.

      wrzesień-październik 
Obchody  Dnia  Seniora
- udział w senioraliach jeleniogórskich
- wycieczka jednodniowa
- część oficjalna zakończona  wieczor-
kiem tanecznym.

 p a ź d z i e r n i k - l i s t o p a d  
Popołudniowe wieczorki taneczne.

  listopad 
 Wieczór Andrzejkowy

  grudzień  
        Bal Sylwestrowy

      
           

Plan zawsze traktujemy jako  otwarty 
i chętnie czekamy na konstruktywne 
propozycje.

                                   Zarząd koła nr 9
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Wyburzanie Karelmy
Wszystko wskazuje na to, że „Karelma” weszłą w ostatni etap swojej historii. Teren zakła-
du poraz kolejny zmienił właściciela. Katowicka spółka Energoinstal, która była właści-
cielem dawnej Karelmy od 2005 roku znalazła nabywcę na nieruchomość na której funk-
cjonowały niegdyś Karkonoskie Zakłady Wytwórcze Maszyn Elektr ycznych.

Obecnie na terenie zakładu trwają prace 
rozbiórkowe. Wyburzony został właśnie 
dawny biurowiec. Wcześniej rozebrano 
budynek dawnej kotłowni i położono 
komin. Wygląda więc na to, że pozosta-
łości po zakładzie znikają bezpowrotnie. 
Tymczasem wciąż żywa jest pamięć o zakła-
dzie, który dawał zatrudnienie niemal co 
drugiej rodzinie w Piechowicach (praco-
wała tam swego czasu nawet 1500 osób).
Na obszarze na którym stoi Karelma już w 
1727 roku działał bielnik lnu należacy do 
Gottloba Meiwalda, a od 1888 zbudowanu 
tutaj garbarnię. W 1875 roku kiedy wła-
ścicielem posiadłości został Louis Sturm 
budynek rozbudowano dodając m.innymi 
młyn do mielenia kory dębowej. Ostatnim 
prywatnym właścicielem tego liczącego 
ponad 14 ha obszaru był Herman Jaesch 
(w latach 1888-1909) W 1909 roku zbudo-
wano tutaj fabryke tkanin z jedwabiu pod 
nazwą “Glanzfaden-AG”.
Po 1933 roku zakład zostaje przejęty przez 
“Dynamit Nobel AG” Untersuchstation 
Werk Petersdorf. (Zakład Doświadczalny)   
W 1940 roku wojskowe władze niemieckie 
uruchomiły w zakładach produkcję dyna-
mitu i bomb lotniczych (nazwa w metryczce 
zakładu). W kolejnych latach wojny przy 
zakładach funkcjonowały trzy obozy pracy: 
pierwszy w latach 1941/42, drugi dla jeńców 
włoskich w 1943 r. i trzeci kobiecy w latach 
1944/45, gdzie między innymi więziono 
Polki po Powstaniu Warszawskim.  
4 lipca 1945 roku przystąpiła do pracy grupa 
operacyjna z Jeleniej Góry, której zadaniem 
było przejęcie, zabezpieczenie i uruchomie-
nie tutejszych zakładów przemysłowych. 
W listopadzie 1945 r. władze polskie prze-
jęły niewielki zakład produkcji i remontów 
silników do napędu pomp  głębinowych 
położony w Górzyńcu koło Piechowic. Do 
1947 roku działalność fabryki oznaczo-
nej symbolem M-6 ograniczała się jedynie 
do napraw silników i produkcji silników 
małej mocy. W 1947 roku została urucho-
miona produkcja silników głębinowych 
i silników 3-fazowych zwartych małej 
mocy. W tym okresie zatrudnionych było 
109 osób. W 1949 roku zakład został pod-
porządkowany Fabryce Wielkich Maszyn 
Elektrycznych we Wrocławiu (późniejszy 
“Dolmel”). Utrata samodzielności zahamo-
wała rozwój zakładu, tym bardziej, że profil 
produkcji odbiegał od ówczesnej produkcji 

Fabryki Wielkich Maszyn Elektrycznych 
we Wrocławiu.
Dopiero ingerencja władz politycz-
nych i gospodarczych powiatu spowodo-
wała ponowne usamodzielnienie zakładu 
- Zarządzeniem Ministra Przemysłu 
Maszynowego powstały z dniem 1 stycznia 
1951r. Dolnośląskie Zakłady Wytwórcze 
Specjalnych Silników Elektrycznych M13 
w Piechowicach. Od tego momentu datuje 
się dynamiczny rozwój zakładu, osiąga-
jący przy pełnym zagospodarowaniu przy-
jętych w 1945 roku obiektów przemysło-
wych w Górzyńcu swój punkt kulmina-
cyjny. W międzyczasie wzrosło zapotrzebo-
wanie na silniki głębinowe, których zakład 
był jedynym producentem w kraju. 
Obiekt w Górzyńcu przestał być wystar-
czający, toteż fabryka M-13 zmieniła loka-
lizację i została przeniesiona na teren, 
który zajmuje do dnia dzisiejszego , przy 
ulicy Świerczewskiego 11 w Piechowicach 
Dolnych. Przejęte obiekty stanowiły do 
1945 roku niemiecką fabrykę pod nazwą 
“Warsztaty Zbrojeniowe” (popularna 
“Dynamitka”). 17 września 1945 roku grupa 
operacyjna przejęła od saperów radzieckich 
fabrykę po rozminowaniu. W 1945 roku 
fabrykę przejęła administracja cywilna. 
Wiosną 1946 roku, po usunięciu najwięk-
szych zniszczeń wojennych, w bardzo trud-
nych warunkach uruchomiono produk-
cję części do maszyn do szycia. W następ-
nych latach zajmowano się rozbrojeniem 

bomb lotniczych, torped morskich, poci-
sków artyleryjskich oraz robotami remon-
towymi i przewijaniem silników. 
Stan załogi w okresie rozpoczęcia działal-
ności wynosił 41 osób w tym 14 Polaków. W 
tym czasie pracowali także Niemcy, którzy 
w  końcu 1946 roku zostali całkowicie z 
tych terenów wysiedleni. Właściwy rozwój 
i uprofilowanie zakładu położonego w tych 
obiektach datuje się od przeniesienia doń 
fabryki M-13. W czasie przenoszenia pro-
dukcji do Piechowic   eksplodowały zami-
nowane bunkry. Były ofiary śmiertelne.
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O czystość i porządek w Piechowicach zadba nowa firma
Firma COM-D zajmie się od 1 marca obsługą odpadów komunalnych na terenie Piechowic.  To efekt prz-
eprowadzonego postępowania w związku z zakończonym okresem obowiązywania poprzedniej umowy z 
firmą Simeco.

Tym razem to oferta jaworskiej firmy była najkorzystniejsza. COM 
-D posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu odbioru i 
transportu odpadów na terenie powiatu jaworskiego i sąsiadu-
jących gmin. Rozbudowana baza sprzętowa pozwala oczekiwać 
wysokiej jakości obsługi odpadów komunalnych 
Dotychczas firma działa przede wszystkim na terenie powiatu 
jaworskiego. Od niedawna obsługuje również gminę Mysłakowice.

Niestety generalnie gospodarka śmieciowa na terenie naszego kraju 
zaczyna być coraz bardziej kosztowna. Rosną ceny usług, koszty 
składowania odpadów na które samorządy nie mają wpływu. Aby 

utrzymać ceny na dotychczasowym poziomie Piechowice przy-
gotowują zmianę w regulaminie utrzymania porządku i czystości 
w mieście. Zlikwidowane zostaną gniazda do selektywnej zbiórki 
odpadów w zabudowie jednorodzinnej. Generują bowiem koszty 
zupełnie nieadekwatne do zamierzonych efektów. Ponadto nie 
są one utrzymywane w należytej czystości i tworzą się przy nich 
małe, dzikie wysypiska wszelkich odpadów. Teraz posegregowane 
odpady będą odbierane bezpośrednio z nieruchomości. Ponadto 
będzie prowadzona weryfikacja złożonych deklaracji.
      
      Robert Kotecki

W latach 1955-56 produkowane jest kil-
kadziesiąt silników głębinowych rocznie 
oraz suwnice w oparciu o dokumentację 
radziecką w większości dla potrzeb Nowej 
Huty, drzwi paroszczelne.W 1956 roku 
załoga liczyła 350 osób i produkuje pierw-
sze zgrzewarki doczołowe o mocach od 2 
do 20 kVA, stopniowo też zwiększa pro-
dukcję silników głębinowych i wykonuje 
pierwsze zespoły spalinowo - elektryczne i 
przejmuje produkcję transformatorów ole-
jowych o mocy 50 kVA z Miłkowa.
Po roku 1960 następuje dynamiczny wzrost 
produkcji silników głębinowych, zwięk-
sza się udział typów urządzeń grzew-
czych i spawalniczych oraz zespołów prą-
dotwórczych. W roku 1962 zakład przyj-
muje nazwę “Karkonoskie Zakłady Maszyn 
Elektrycznych ”Karelma”, otwiera własną 
szkołę zawodową i technikum dla pracu-
jących. Ponadto zwiększa produkcję silni-
ków głębinowych, zespołów prądotwór-
czych, przyjmując te dwie grupy wyrobów 
jako specjalizację zakładu.
Wzrasta zatrudnienie, zwiększa się produk-
cja dzięki podjęciu produkcji specjalnej sta-
nowiącej wówczas 40% całości produkcji. 
Systematycznie modernizuje się bazę dobu-
dowując hale produkcyjne. 
W 1973 roku zakład nasz ponownie 
wszedł w skład Dolnośląskich Zakładów 
Wytwórczych Maszyn Elektrycznych we 
Wrocławiu- DOLMEL. Połączenie to stwo-
rzyło szansę wyrobu nowych asortymen-
tów, w tym licencyjnej produkcji silników 
do pomp głębinowych .
Najbardziej tajemnicza była linia produk-
cyjna (TP 3), nazywana „Eską”. To dlatego, 
że nie wszyscy pracownicy mieli wstęp 
do tej części zakładu. Przed wejściem do 
hali, jeszcze w latach 60-tych, stał uzbro-
jony strażnik. Trzeba było mieć specjalna 
przepustkę ‘S” żeby wejść do środka. 
Montowano tam agregaty pradotwórcze 

na potrzeby wojska oraz polowe stacje 
oświetlające. 
W 1995 zakład został sprywatyzowany. 
Część akcji otrzymali pracownicy, a więk-
szość – fundusz inwestycyjny, zarządzany 
przez konsorcjum Fidea Menagement. W 
nim najwięcej do powiedzenia miał fran-
cuski bank „Arjil”. 
Jeszcze wiosną 1996 roku uruchomiona 
została produkcja skuterów elektrycznych 
również dla osób niepełnosprawnych . 
Ale był to już łabedzi śpiew powoli upa-
dającego zakładu.  Błędne decyzje podej-
mowane przez fundusz, sprawiły,  że 
zakład upadł na początku lat XXI wieku. 
Wg. wykazu obiektów opuszczonych 
i niewłaściwie zagospodarowanych  w 
1953r zakład obejmował 16 budynków 
, 8 schronów razem 24669 m2 . Dziś po 
wyburzaniu kolejnych obiektów zmienia 
się w nieruchomość niezabudowaną.

   
   Robert Kotecki
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„Kropelki” w stolicy morsowania
Zimowa kąpiel w Bałtyku, konkursy z nagrodami, śluby zlotowe i wielka parada uczestników – 
tak wyglądał tegoroczny, XVI Międzynarodowy Zlot Morsów w Mielnie (7-10 lutego). Dlaczego o 
tym piszemy? Bo w tej prestiżowej imprezie uczestniczyły piechowickie morsy, godnie promując 
nasze miasto oraz Wodospad Kropelka.

Mielno na kilka dni stało się stolicą 
morsów. Padł rekord – przyjechało około 
5 tysięcy morsów i foczek z całego kraju 
oraz z sąsiednich państw. W wodach 
Bałtyku od czwartku do niedzieli niemal 
non stop można było zobaczyć kąpiących 
się. Sporo działo się na plaży. Kto zmarzł 
w morzu, mógł ogrzać się w ciepłej 
wodzie, gdyż na piasku ustawiono sauny 
oraz balie. Chętnych było co niemiara. 
Były pokazy zumby i innych tańców. Sporym 
zainteresowaniem, widzów oraz uczest-
ników, cieszył się Turniej Mrozoodporny. 
Drużyny uczestniczące w nim musiały na 

przykład prze-
skoczyć ciągniętą 
pr z e z  i n ny c h 
u c z e s t n i k ó w 
deskę, pokonać 
tor przeszkód, lub 
ukończyć Bieg 
Morsa. Zadań było 
więcej. Było też 
coś dla ducha: w 
namiocie sferycz-
nym w centrum 
Mielna udzielane 
były. . .  zlotowe 
śluby. Trzeba przy-
znać, zakochanych 
nie brakowało. 

Nurek udzielający ślubów miał pełne ręce 
roboty. Od razu uspokajamy, zawarte w 
ten sposób związki były ważne tylko przez 
czas zlotu, choć nie wykluczamy, że nie-
które przetrwały nieco dłużej .
To nie koniec atrakcji. Ci, którzy chcieli 
zażyć zimowej kąpieli po raz pierwszy, 
musieli przejść pasowanie na morsa. Nie 
było to łatwe: uczestnik siadał na siedzisku 
umieszczonym nad olbrzymią beczką 
zimnej wody. Po chwili siedzisko składało 
się a kandydat wpadał prosto do beczki.
Trudno było o nudę także wieczorami. 
Zorganizowano wieczór integracyjny z 

występem kabaretu Hrabi, oraz Wielki Bal 
Morsów. Tam wybrano królową i króla 
morsów. Kluby morsów zaprezentowały 
swoje przebrania. Piechowickie morsy, a w 
zasadzie morsice, zrobiły furorę, występując 
w różowych koszulkach i świecących oku-
larach ozdobnych.
Festiwal w Mielnie to jedna z najważniej-
szych i największych tego typu imprez w 
kraju. Nieformalny Klub Morsa Kropelka 
reprezentowały piechowiczanki: Beata, 
Ania, Wiesława, Jolanta i Patrycja. 
Skutecznie promowały nasze miasto (dzięki 
wsparciu Urzędu Miasta), występując w 
klubowych kurtkach z nazwą miasta. Na 
wielkiej paradzie niosły też flagę Piechowic. 
– Wielu uczestników pytało o Piechowice, 
a także o wodospad – mówią uczestniczki 
wyjazdu. Przyznały też, że kilku uczestni-
ków kojarzyło nasze miasto. – Podeszło do 
nas kilka osób, które kąpały się w Kropelce 
– mówią.
O tym, że wyjazd był udany, świadczy fakt, 
że piechowickie morsy już planują udział 
w przyszłorocznym zlocie – w Kołobrzegu. 
Do tego jeszcze sporo czasu, tymczasem 
do końca zimy co weekend z pewnością 
będzie można zobaczyć je w Wodospadzie 
Kropelka. – Zapraszamy zimnolubnych do 
spróbowania swoich sił – mówią.
    P.Z.

XXVIII Rocznica Klubu Abstynenta “EDEN”
 Dzięki dużemu zaangażowaniu całej spo-
łeczności klubowej oraz przychylności 
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 107 
w Wojcieszycach, przy wsparciu finanso-
wym Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych-Urzędu Miasta 
w dniu 16 lutego 2019 roku  w Sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej nr 107 
odbyło się Integracyjne Spotkanie Klubów 
Abstynenckich połączone z XXVIII 
Rocznicą Powstania Klubu Abstynenta 
,,EDEN”. Dużą radość sprawiła nam 
obecność Przedstawiciela Urzędu Miasta 
Piechowic Pani Anny Szalej-John, 
Pana Przewodniczącego Komisji ds. 
Bezpieczeństwa Pomocy Społecznej i 
Profilaktyki Pana Roberta Zapory oraz 
Terapeutów ds. Uzależnień Mirosława 

Lupy,Piotra Konopnickiego i Andrzeja 
Koralewskiego. Przybyli do nas przyjaciele 
z województwa Dolnośląskiego, z Klubów 
Abstynenckich oraz Grup Trzeźwościowych: 
Szklarska Poręba, Strzegom, Bolesławiec, 
Lubań, Jelenia Góra, Legnica,Złotoryja, 
Świdnica, Miłków, Zgorzelec, Chojnów, 
Bolków, Mirsk, Karpacz, Jawor, Kopaniec 
i Świeradów Zdrój.  Dzięki wspar-
ciu finansowemu Miejskiej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Pana Burmistrza Urzędu Miasta Piechowice 
oraz sponsorom mogliśmy poczęstować 
naszych gości i przyjaciół ciastem, kawą, 
herbatą i napojami oraz zorganizować 
loteryjkę fantową, z której dochód prze-
znaczyliśmy na opłatę zespołu muzycz-
nego, który grał i bawił naszych gości do 

późnych godzin nocnych. Z dużą satys-
fakcją stwierdzamy, że wspólne działania 
z Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 107 
w Wojcieszycach, Miejską Komisją ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Urzędem Miasta Piechowice kolejny raz 
zaowocowały pięknym przeżyciem dla 
wielu trzeźwych ludzi, a było nas około 
150 osób.
Serdeczne Podziękowania dla Pana Adama 
Spolnika za użyczenie Sali Gimnastycznej 
należącej do Szkoły Podstawowej nr 107 
w Wojcieszycach oraz pomoc i życzliwość 
przy organizacji XXVIII Rocznicy powsta-
nia Klubu Abstynenta ,,EDEN”. Mamy 
nadzieję na dalszą owocną współpracę.

  Klub Abstynenta EDEN
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