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Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i  miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie rodziny 

i wśród przyjaciół 
oraz wesołego Alleluja.

Paweł Zackiewicz
Przewodniczący Rady Miasta

wraz z Radnymi

Witold Rudolf
Burmistrz Piechowic

wraz z Pracownikami Urzędu
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Wielkanoc w polskiej tradycji
„Ten jest dzień, który Pan uczynił. Ra-

dujmy się i weselmy, albowiem nasz bara-
nek, Wielkanocny Chrystus, ofi arowany zo-
stał…”.

Wielkopostno – świąteczne obyczaje lu-
dowe są bardzo mocno zespolone z religią 
katolicką. Właśnie u nas, spośród wszyst-
kich krajów Europy, są najżywiej pielęgno-
wane i najsilniej przemawiają do serc ludz-
kich zmuszając jednocześnie do refl eksji 
nad nieodwracalnością ludzkiego losu.

Ten szczególny okres w kalendarzu ko-
ścielnym rozpoczyna się
w Środę Popielcową od po-
sypania podczas nabożeństw 
głów wiernych popiołem
z ubiegłorocznych palm wiel-
kanocnych. Obrzęd ten ma 
przypominać o przemijaniu, 
śmieci i ulotności ziemskich 
rzeczy. W ten dzień starannie 
myto wszystkie naczynia, aby 
pozbyć się wszelkich śladów 
tłuszczu. Też w tym dniu go-
spodynie szykowały garnki 
z zaczynem z  mąki żytniej
i wody, czyli postny żur, który 
był – obok śledzi – w Wiel-
kim Poście najczęściej jadaną 
potrawą.

Jednym z ważnych elemen-
tów przygotowań do Wielkiej Nocy były 
porządki, które do dzisiaj w wielu domach 
są prawdziwym rytuałem, bo prócz pożąda-
nej czystości miały na celu wymieść z domu 
zimę, a z nią – wszelkie choroby i zło.

W każdy piątek odprawiane jest nabo-
żeństwo „Drogi Krzyżowej” – bo krzyż 
jest symbolem losu każdego człowieka,
a w niedzielę „Gorzkie Żale” – bo w nich 
pocieszamy cierpiącego Pana Jezusa. Ostat-
ni tydzień przed uroczystością Zmartwych-
wstania Pańskiego zwany jest Wielkim 
Tygodniem, w którym charakter Wielkiego 
Postu osiąga najwyższe nasilenie. Wszyst-
kie czynności liturgiczne uobecniają nam te 
najboleśniejsze chwile w życiu Zbawiciela, 
które przyjął dobrowolnie z miłości do nas, 
dla naszego zbawienia.

W Niedzielę Palmową Kościół Katolicki 
obchodzi uroczysty wjazd Pana Jezusa do 
Jerozolimy, gdzie witano Go machając li-
śćmi palmy. W tradycji religijnej palma (u 
nas robiona z gałązek wierzby, malin, po-
rzeczek lub bukszpanu dodatkowo ozdobio-
na kwiatami, ziołami i kolorowymi piórka-
mi) symbolizuje mękę i zmartwychwstanie 
Chrystusa, a także nieśmiertelność duszy 
ludzkiej. W tradycji ludowej palma stanowi 
symbol życia, sił witalnych oraz coroczne-
go kwitnienia roślin. Przypisywano jej także 
właściwości lecznicze i magiczne, a przez 
cały rok, zatknięta za ramę świętego obrazu, 

strzegła od ognia i piorunów, a także chroni-
ła mieszkańców przed nieszczęściem i zło-
śliwością sąsiadów.

W Wielką Środę był obyczaj ciągnięcia 
na łańcuchach przez wieś kukły zrobionej 
ze słomy i starych ubrań, która przedsta-
wiała Judasza. Śmiano się przy tym i śpie-
wano, a liczni gapie okładali kukłę kijami, 
którą następnie topiono rzucając w nią ka-
mieniami, aż poszła na dno. W ten sposób 
wymierzano symbolicznie sprawiedliwość 
zdrajcy Jezusa.

Wielki Czwartek to w liturgii kościel-
nej dzień, w którym wspomina się obrzę-
dy Wieczernika. Na pamiątkę umycia nóg 
apostołom przez Jezusa biskupi obmywają 
nogi innym księżom. Gest ten jest znakiem 
chrześcijańskiej pokory. W tym dniu milkną 
w kościołach dzwony, które zastępuje się 
drewnianymi kołatkami, symbolizującymi 
zdradę Judasza. Słowiańskie praktyki na-
kazywały w wielkoczwartkowy wieczór 
palenie niewielkich ognisk na skraju wsi. 
Wierzono, że w noc poprzedzającą śmierć 
Chrystusa na krzyżu dusze zmarłych przy-
chodzą do ognia, aby się ogrzać.

W Wielki Piątek ciekawym obrzędem 
był pogrzeb żuru i wieszanie śledzia, a tak-
że zakopywania garnków z popiołem. Ten 
rytuał oznaczał, że kończy się okres smut-
ku, pokuty i postu, a zbliża się czas zabawy
i powrotu do ulubionych potraw.

W liturgii kościelnej z Wielkim Piątkiem 
związane są misteria męki Pańskiej (najbar-
dziej znane widowisko pasyjne ma miejsce 
w Kalwarii Zebrzydowskiej). Ten dzień 
w całym kraju jest momentem skupienia
i umartwienia. Przeżywanie śmierci Jezusa 
przy stacjach Drogi Krzyżowej daje szansę 
na znalezienie odpowiedzi na pytanie: jaki 
jest sens cierpienia?

Wielka Sobota to w Kościele Katolickim 
dzień żałobny, w którym Kościół trwa przy 
grobie Chrystusa. Ale cisza grobu ma w 

sobie jakiś majestat, a nie smutek. Ponadto
w ten dzień święci się ogień, wodę i paschał. 
Jest to także dzień święcenia pokarmów.

Zawartość koszyczków zanoszonych do 
kościoła różni się w zależności od regionu 
kraju, jednak w każdym powinny znaleźć się 
jaka, sól, chleb, chrzan, mięso lub wędlina
i baranek – symbolizujący Zmartwychwsta-
łego Jezusa. Do dziś zachował się jeszcze 
zwyczaj trzykrotnego obchodzenia domu 
z koszyczkiem święconki, aby odpędzić 
wszelkie złe moce. Niedziela Zmartwych-

wstania Pańskiego, zwana także 
Paschą, jest głównie świętem nie-
śmiertelności, nadziei i obietnicy 
powstania z grobu. Rozpoczyna 
się Mszą Rezurekcyjną połączoną 
z uroczystą procesją. W niektó-
rych regionach Polski wczesnym 
rankiem słychać huk petard, bicie 
dzwonów, a także bicie w bębny. 
Zwyczaj ten jest pamiątką wszel-
kich odgłosów, jakie zapewne 
towarzyszył zmartwychwstaniu 
Pana podczas osuwania się ka-
mienia grobowego.

Podczas śniadania, przed spo-
życiem święconego, domownicy 
dzielą się jajkiem składając sobie 
nawzajem życzenia. Świętowa-
nie tego dnia charakteryzuje też 

tłuczenie jaj, polegające na stukaniu się pi-
sanką trzymaną w ręku. Istniał też zwyczaj 
kąpania się wczesnym rankiem w rzece lub 
jeziorze. Idąc nad wodę nie należało się ob-
racać ani rozmawiać. Wielkanocne kąpanie 
miało zapewnić zdrowie na cały rok.

Drugi dzień świąt zwany jest lanym po-
niedziałkiem lub też śmigusem-dyngu-
sem. Sam zwyczaj miał pierwotnie na celu 
sprowadzanie deszczu, był też symbolem 
chrztu i obmycia z grzechu pierworodnego.
Z czasem nabrał cech (zwłaszcza na wsiach) 
o charakterze matrymonialnym gdzie stano-
wił swoistą formę zalotów. Sucha odzież 
świadczyła o braku powodzenia. Sposobem 
wykupienia się od oblania wodą było poda-
rowanie pisanki, dlatego też każda panna 
starała się wykonać jak najpiękniejszą.

Jeśli w tym dniu chłopak wręczał dziew-
czynie pisankę, dawał do zrozumienia, że 
nie jest mu obojętna.

Połączenie religijnych tradycji Kościoła
z obrzędami ludowymi stanowi wielką kul-
turową wartość, wyjątkową i niepowtarzal-
ną, którą należy przekazywać następnym 
pokoleniom z nadzieją na ich kultywowa-
nie. Natomiast społeczności piechowickiej 
życzę, aby w czasie Świąt i w okresie po-
świątecznym we wszystkich domach pano-
wała radość Zmartwychwstania, owo pas-
chalne Alleluja!!!

Ks. Kanonik Zdzisław Olszewski
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Pełne teksty uchwał publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Rada Miasta - Uchwały.

Rad� u��w���ł�...
Rada Miasta Piechowice

na XXXIII sesji w dniu 23 lutego 2017 r.
podjęła uchwały w sprawie:

1) zasad używania fl agi i herbu Gminy 
Miejskiej Piechowice – Uchwała nr 199/
XXXIII/2017

2) przyjęcia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz przeciwdzia-
łania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miejskiej Piechowice – Uchwała 
nr 200/XXXIII/2017

3) zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym 
do kategorii dróg gminnych – Uchwała
nr 201/XXXIII/2017

4) wyrażenia zgody na przystąpienie 
Gminy Miejskiej Piechowice do projektu 
partnerskiego pn.: „Bliżej przyrody, chro-
niąc przyrodę – budowa zrównoważonych 
tras rowerowych MTB w Karkonoszach” 
– Uchwała nr 202/XXXIII/2017

5) zmiany budżetu Gminy Miejskiej 
Piechowice na rok – Uchwała nr 203/
XXXIII/2017

6) zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Miejskiej Piechowice 
– Uchwała nr 204/XXXIII/2017

Serdeczne podziękowania dla policjantów Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze
za bardzo szybką interwencję i złapanie złodzieja roweru, który został ukradziony spod 
Szkoły Podstawowej Nr1 w Piechowicach dnia 10.03.2017r. 

Złodziej został zatrzymany przez patrol policji w nocy z piątku na sobotę w Jeleniej Górze. 
Bardzo dziękuję za błyskawicznie przeprowadzoną akcję oraz zaangażowanie poli-

cjantów Komisariatu II Policji w Jeleniej Górze i życzę wytrwałości oraz satysfakcji                                
z wykonywanej pracy.

mieszkanka Piechowic

Podziękowanie dla Policjantów Komisariatu II 
Policji w Jeleniej Górze

Moja Mała Ojczyzna
- W mojej małej Ojczyźnie
ścielą się piękne widoki
Śnieżkę i Zamek Chojnik
codziennie witam z swych okien

- W mojej małej Ojczyźnie
widzę wiele cierpienia
zwierząt porzuconych przez ludzi
co serce mają z kamienia

- Moja mała Ojczyzna
często jest zaśmiecona
rodzi się we mnie pytanie
dlaczego jest tak paskudzona ;
plastiki, puszki i inne śmieci
wyrzuca się do lasu, na łąki, ulicę
- jak leci!

- Zbyt często ścina się drzewa
zdrowe, piękne, wiekowe -
„bo przeszkadzają”- to brzmi wręcz
nieprawdopodobnie.

Urszula Musielak
Stowarzyszenie w Cieniu

Lipy Czarnoleskiej

Jak często są aktualne i trafne słowa z wiersza ks. Jana Twardowskiego „Śpiesz-
my się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”. W tym przypadku tylko końcowa 
część wiersza  wydaje mi się  słuszna, bo wielu z nas, Ciebie Maryniu, zdążyło 
pokochać.

Maria Tyszkiewicz – Wieja w latach 1993 – 2002 była korektorką naszych tek-
stów do Informatota Piechowickiego. Robiła to nieodpłatnie. Zawsze podziwiałam 
Ją za przychylność i obowiązkowość. Nigdy nie dała odczuć, że dostarczono tekst 
późno, że może nie mieć czasu na sprawdzenie. W tamtym okresie, a przecież tak 
nieodległym, nie mieliśmy internetu, nie mogliśmy tą drogą przesyłać pism. Wy-
drukowany tekst pakowałam do koperty i podrzucałam do szkoły. Po sprawdzeniu 
nie dzwoniła, że mam go odebrać, tylko drogą wyszukaną przez Nią, rano docierał 
na moje biurko. Marysiu, współpraca z Tobą była przyjemnością. Po przejściu na 
emeryturę utrzymywaliśmy kontakt, aż tu nagle….

Twoja sumienność, pracowitość, kultura, ba, szyk i elegancja były dla nas nie-
doścignionym wzorem.

Ktoś nad nami pozazdrościł nam Twojej obecności i zaprosił do siebie. 
Przepraszam, jeżeli w tym tekście pojawią się uchybienia, niestety nie udało mi 

się go dostarczyć do Ciebie.
Rodzinie składam wyrazy głębokiego współczucia.

Helena Tekień

WSPOMNIENIE

O MARII TYSZKIEWICZ – WIEI

Maria Tyszkiewicz-Wieja urodziła się 25 grudnia 1955 r. we wsi Pieckiele na 
Litwie. Do Polski przyjechała z rodzicami w 1957 r. Ukończyła 8-letnią szkołę 
podstawową i 4-letnie Liceum Medyczne w Jeleniej Górze. W latach 1975-1979 
studiowała na Uniwersytecie Wrocławskim fi lologię polską. Już wtedy planowa-
ła pracę z młodzieżą, wybierając specjalność nauczycielską. Studia ukończyła
25 czerwca 1979 roku otrzymując tytuł magistra. Pierwszą pracę Pani Maria pod-
jęła 15 sierpnia 1979 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Jeleniej Górze. 
Pełniła w niej funkcję kierownika fi lii specjalistycznej dla dzieci i młodzieży. Była 
również opiekunem Koła Przyjaciół Biblioteki. Organizowała spotkania młodzieży 
zainteresowanej poezją. W każdy czwartek odbywały się wieczory poezji. Pod-
opieczni Pani Marii brali również udział w konkursach plastycznych i literackich. 

W październiku 1979 roku wychodzi za mąż. 1 września 1981 roku rozpoczęła 
pracę bibliotekarza w Szkole Podstawowej Nr 14 w Jeleniej Górze. W maju 1983 
roku na świat przychodzi pierwsza córka Aleksandra. Po urlopie wychowawczym 
wraca do pracy jako nauczyciel języka polskiego. W maju 1987 roku wydaje na 
świat drugą córkę Alicję. W Szkole Podstawowej Nr 14 pracuje do 31 sierpnia 
1991 roku. 

Od 1 września 1991 roku podejmuje pracę w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pie-
chowicach na stanowisku nauczyciela języka polskiego, którą po przekształceniu 
szkoły w gimnazjum, kontynuuje do marca 2016 roku.

Pani Maria Tyszkiewicz-Wieja daje się poznać jako wybitny nauczyciel, wycho-
wawca, organizator dyktand piechowickich, autor artykułów do „Informatora Pie-
chowickiego”, przyjaciel młodzieży.
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W związku z licznymi skargami miesz-
kańców Gminy Miejskiej Piechowice 
dotyczącymi zauważanych nieprawidło-
wości w funkcjonowaniu podgrzewaczy 
ciepłej wody, Urząd Miasta w Piechowicach
w dniu 9 lutego zwrócił się do Polskiej 
Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z prośbą
o wyjaśnienie, czy jakość dostarczanego 
gazu ziemnego może być przyczyną zaist-
niałych problemów z działaniem urządzeń 
grzewczych. 

Otrzymano następującą odpowiedź:
„Uprzejmie wyjaśniam, że gaz ziem-

ny, który jest pobierany stosownie do pkt 
6.8.1.1.1. obowiązującej w Polskiej Spółce 
Gazownictwa sp. z o.o. Instrukcji Ruchu
i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej po-
winien posiadać ciepło spalania o warto-
ści od 38,0 do 41,6 MJ/m3. Próbki wyżej 
wskazanego gazu ziemnego są stale po-
bierane i poddawane ocenie, a na stronie 
internetowej naszej Spółki www.psgaz.pl, 

w zakładce „Dla Klienta” w menu IRiESD 
publikujemy zarówno treść w/w Instrukcji 
jak i wyznaczone obszary rozliczeniowe 
ciepła spalania oraz przypisane do nich 
miesięczne średnie wartości ciepła spala-
nia. W związku z powyższym w każdym mo-
mencie mieszkańcy gminy mogą sprawdzić, 
czy paliwo gazowe, z którego korzystają 
posiada wartość ciepła spalania adekwat-
ną do wymogów określonych powołanym 
wyżej postanowieniem Instrukcji.

Średnia wartość ciepła spalania gazu 
ziemnego wysokometanowego w ostatnim 
miesiącu tj. styczniu 2017 r. wynosiła 40,410 
MJ/m3, czyli przekraczała 38,0 MJ/m3 .

Nadmieniamy, że w przypadku zgłasza-
nych reklamacji jako operator dystrybucji 
gazu, może na zlecenie konkretnego od-
biorcy gazu wykonać dodatkowe badania 
składu i parametrów paliwa w posiadanym 
akredytację laboratorium. Jednak zgodnie 
z pkt 10.1.7. obowiązującej w naszej Spół-

ce Taryfy nr 3 dla usług dystrybucji paliw 
gazowych i usług regazyfi kacji skroplonego 
gazu ziemnego – w przypadku nie potwier-
dzenia się zarzutu dot. złej jakości dostar-
czanego paliwa gazowego, koszt takiego 
badania pokrywa ten odbiorca gazu.

W ostatnim okresie nie odnotowaliśmy 
także pogorszenia się jakości gazu (jego 
parametrów), jak również nie prowadzili-
śmy żadnych robót oraz nie stwierdziliśmy 
awarii lub innych przyczyn, które mogłyby 
wpłynąć na jakość paliwa gazowego, które 
jest mieszkańcom gminy dostarczane.

Ponadto informuję, że w związku z Pana 
pismem pracownik naszej Spółki otrzymał 
dokładną lokalizację punktów, gdzie wystę-
pują opisane przez Pana problemy (tj. ulica 
Szkolna i Kwiatowa). We wskazanych miej-
scach dokonaliśmy pomiaru wysokości ci-
śnienia dostarczanego gazu nie stwierdza-
jąc w jej wyniku spadku ciśnienia gazu.”

Radosław Burchacki

Interwencja w sprawie jakości gazu

Mijający okres zimowy spowodował 
na drogach i chodnikach znaczne szkody. 
Zmieniające się warunki atmosferyczne, 
a w szczególności częste skoki tempera-
tur oraz zalegający śnieg spowodowały 
wystąpienie większej ilości wysadzin, 
spękań nawierzchni jezdni, przełomów i 
w konsekwencji ubytków, które są szcze-
gólnie uciążliwe dla kierowców.

Jak co roku Rada Miasta Piechowice 
zabezpieczyła w budżecie gminy środ-
ki fi nansowe na wykonanie remontów 
cząstkowych dróg. Przewidujemy, że w 
okresie wiosennym zostanie wyremon-

towanych ok. 1000,0 m2 nawierzchni 
dróg. Z uwagi na trasę przejazdu po-
jazdami komunikacji zbiorowej prace 
rozpoczęto od ul. Świerczewskiego. 
Roboty wykonuje Zakład Usług Komu-
nalnych Spółka z o.o. w Piechowicach.

Roman Hryniewicz

Wiosenne naprawy ulic
W dniu 7 marca 2017 r. do Urzędu Miasta 

w Piechowicach wpłynęła opinia Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu dotycząca uchwały
nr 198/XXXII/2017 Rady Miasta Piechowice 
w sprawie projektu dostosowania sieci szkół 
podstawowych i gimnazjów do nowego ustro-
ju szkolnego, wprowadzonego ustawą z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. 

Dolnośląski Kurator Oświaty Roman Ko-
walczyk „Na podstawie art. 208 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo oświatowe warunkowo po-
zytywnie opiniuje ww. uchwałę, zgodnie z 
przedstawionym w uchwale wykazem, pod wa-
runkiem uwzględnienia wskazanych w uzasad-
nieniu zmian. Przedłożony w uchwale kształt 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowa-
dzonych przez Gminę Miejską Piechowice usta-
lony został z  zachowaniem wymogów art. 206 
ust. 2 pkt 1-3 w związku z art. 127 i 129 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadza-
jące ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U.2017 
r. poz.59), oraz art.39 i art.95 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 
2017 r. poz.59) a także art. 17 ust. 1-4 ustawy 
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświa-
ty (teks jedn.: Dz.U.2016 r. poz. 1943 z późn. 
zm.) z tym, że uznaje się  za celowe przekształ-
cenie Publicznego gimnazjum w Piechowicach
w 8-klasową szkołę podstawową.

Z analizy przesłanych danych wynika, że oba 
budynki, tj. Publicznego Gimnazjum i Szkoły Pod-
stawowej Nr 1 w Piechowicach, spełniają wymogi 
pozwalające na uruchomienie w nich szkół podsta-
wowych o pełnej strukturze organizacyjnej.” 

Rada Miasta ustosunkuje się do przedstawio-
nej opinii na sesji w dniu 30 marca 2017 r.

ASJ

Jest opinia kuratora

Miasto zakupi urządzenie do pomiaru 
zanieczyszczenia powietrza. Wnioskowa-
li o to radni na komisjach oraz sesji rady. 
Urządzenie to pozwoli na monitorowanie 
m.in. poziomu pyłu zawieszonego PM 
10 w powietrzu w Piechowicach, niebez-
piecznego dla zdrowia człowieka.

Problem smogu dotyka wiele miast

w Polsce, m.in. Kraków czy Jelenią 
Górę. W stolicy Karkonoszy normy pyłu 
zawieszonego są często przekroczone, 
mimo podejmowania przez władze usil-
nych starań o poprawę jakości powietrza, 
m.in, wymiany kotłowni czy zakupu 
autobusów spełniających najostrzejsze 
normy wydzielania spalin.

Będzie monitoring powietrza

Apel Burmistrza Miasta 
Mając na uwadze zbliżające się Święta Wielkanocne apeluję do wszystkich, zobo-

wiązanych przepisami oraz zwracam się z prośbą do osób, którym zależy na  estetyce 
miasta o zaangażowanie się w pozimowe uprzątnięcie chodników oraz posesji. Z 
uwagi na intensywniejsze niż w ubiegłych latach opady śniegu, w celu zapobiegania 
śliskości trzeba było częściej posypywać chodniki piaskiem. Teraz należy go jak naj-
szybciej uprzątnąć w celu poprawy czystości naszych ulic, zapewnienia bezpieczeń-
stwa i niedopuszczenia do  zanieczyszczeń kratek kanalizacyjnych. 

Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf
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Sporządzając miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego dla centrum miasta Pie-
chowice Burmistrz Piechowic spełnił wszystkie 
wymogi trybu sporządzania miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego regulowane 
przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.), 
a dokumenty potwierdzające ten stan rzeczy 
znajdują się w dokumentacji prac planistycznych 
i są do wglądu dla wszystkich zainteresowanych 
w Urzędzie Miasta.

1. W dniu 28 kwietnia 2015 r. Rada Miasta 
Piechowice podjęła Uchwałę Nr 49/VIII/2015
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla centrum miasta Piechowice. Burmistrz  
Miasta po podjęciu przez radę gminy uchwały
o przystąpieniu do sporządzania planu miejsco-
wego sporządza miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego zgodnie z art. 17  ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz. U. z 2016r. poz. 778 ze zm.).

2. Dnia 12 maja 2015 r. w Gazecie Wyborczej 
ukazało się ogłoszenie o przystąpieniu do spo-
rządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego centrum Miasta Piechowice, wy-
znaczające termin składania wniosków na 8 czerw-
ca 2015r. Analogiczna informacja została podana 
do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie 
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 
oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

W wyznaczonym w powyższych dokumentach 
terminie do Burmistrza Miasta Piechowice nie 
wpłynęły żadne wnioski. Po upływie terminu, pisma 
dotyczące planu złożyły 2 podmioty (Polskie Kole-
je Państwowe S.A. oraz osoba fi zyczna, właściciel 
kilku działek położonych w obszarze planu).Pisma 
te zostały wzięte pod uwagę przy sporządzaniu pro-
jektu planu i także włączone do dokumentacji plani-
stycznej pomimo, że w świetle przepisów ustawy o 
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ich 
rozpatrzenie nie było wymagane.

Panowie K. Środa oraz Pan A. Opaska re-
prezentujący Restaurację „ODNOVA” nie 
wystąpili z żadnym wnioskiem do projektu 
planu miejscowego. Pan K. Środa złożył nato-
miast 23 grudnia 2015r. (a więc poza ustawowym 
terminem) pismo, w którym wnosił o możliwość 
budowy wiat przy lokalach mieszkalno – usługo-
wych w centrum miasta. Projekt planu pozwala na 
realizację tego rodzaju obiektów, co oznacza, iż 
postulat ten został uwzględniony. 

3. Prace nad projektem planu trwały od połowy 
czerwca do końca października 2015 r. 

Od początku listopada 2015r. do końca stycz-
nia 2016 r. projekt planu, wraz z prognozą oddzia-
ływania na środowisko, podlegał zaopiniowaniu
i uzgodnieniu z instytucjami wskazanymi w art. 17 
pkt 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. 

4. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych 
uzgodnień dokument został poddany konsulta-
cjom społecznym – zgodnie z wymogami art. 17 
pkt 9 i 11 w/w ustawy:

- dnia 2 lutego 2016 r. w Gazecie Wyborczej 
ukazało się ogłoszenie o wyłożeniu projektu pla-
nu do publicznego wglądu w terminie od 9 lutego 
do 9 marca 2016r.,

- w ogłoszeniu podano także termin dyskusji 
publicznej – wyznaczony na 4 marca 2016 r oraz 
termin składania uwag do projektu planu – tj. 23 
marca 2016.,

- analogiczna informacja została podana do 
publicznej wiadomości w drodze obwieszczenia 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tabli-
cach informacyjnych Urzędu Miasta.

Reasumując, przez 1,5 miesiąca Burmistrz 
Miasta Piechowice zapewnił społeczności lokalnej 
dostęp do projektu planu, obsługę merytoryczną 
a także możliwość udziału w dyskusji publicznej, 
z której sporządzony został protokół. W terminie 
wyznaczonym na składanie uwag do Urzędu 
Miasta w Piechowicach wpłynęły 4 pisma, w tym
2 zawierające uwagi odnoszące się do budynku  
nr 54 – 55 (budynek bliźniaczy, którego parter
w części zajmuje restauracja a  w części sklep).

Autorem jednej z uwag był P. K. Środa, który 
wniósł następujące wnioski do wyłożonego pro-
jektu planu:

Wniosek o wyznaczenie wzdłuż istniejących 
ciągów komunikacji pieszej ścieżek rowerowych, 
łączących się ze szlakami turystycznymi;

Wniosek o zmianę wskaźnika powierzchni 
biologicznie czynnej na terenach MU.1 – MU.18
z 25% na 5%;

Ponadto Pan K. Środa zakwestionował usta-
lenia projektu planu dotyczące minimalnej liczby 
miejsc do parkowania, uznając, że wprowadzone 
w projekcie planu regulacje są zbyt restrykcyjne.

Druga uwaga, merytorycznie powiązana z po-
sesją nr 54 – 55, została złożona przez sąsiadów 
Panów Środy i Opaski  i dotyczyła:

Odstąpienia od zapisu stanowiącego iż do-
puszcza się sytuowanie zabudowy przy granicy 
działki budowlanej lub w zbliżeniu na 1,50m do 
tej granicy,

Odstąpienia od zapisu pozwalającego na prze-
kroczenie linii zabudowy zadaszeniami ogródków 
gastronomicznych.

Burmistrz Piechowic rozstrzygnął powyż-
sze uwagi  Zarządzeniem  Nr 29/2016 z dnia 
30 marca 2016r. Uwagi Pana K. Środy zostały 
uwzględnione w części tj. poprzez zmniejszenie 
minimalnego wskaźnika powierzchni biologicznie 
czynnej w obrębie działki z 25% na 15%, co po-
zwala na rozbudowę istniejącego budynku kosz-
tem terenów zielonych. Uwaga dotycząca ścieżek 
pieszych i rowerowych nie wymagała dokonania 
zmian w treści planu, gdyż projekt nie zawierał 
w tej mierze ograniczeń. Ścieżki takie mogą być 
więc realizowane o ile pozwalają na to warunki 
techniczne – tj. szerokości dróg. Uwaga dotyczą-
ca minimalnej liczby miejsc do parkowania nie zo-
stała uwzględniona ponieważ ustalenie tych wy-
mogów w planie miejscowym jest  obligatoryjne. 
Należ jednak podkreślić, że w bilansach miejsc 
postojowych dopuszcza się uwzględnienie miejsc 
zlokalizowanych na wydzielonych parkingach lub 
w pasach drogowych, w sąsiedztwie terenów, co 
daje możliwość zapewnienia miejsc postojowych 
poza terenem posesji. 

Uwagi sąsiada Panów Środy i Opaski zostały 
rozpatrzone w sposób następujący:

Burmistrz przychylił się do odstąpienia od zapisu 
dopuszczającego się sytuowanie zabudowy przy 
granicy działki budowlanej lub w zbliżeniu na 1,50m 
do tej granicy oraz nie uwzględnił postulatu o 
ograniczenie możliwości sytuowania ogródka 
gastronomicznego przed linią zabudowy.

Reasumując: 
Pan K. Środa zapoznał się z ustaleniami projek-

tu planu i zakwestionował je wyłącznie w niewiel-
kim zakresie (opisanym powyżej). Do pozostałych 
zapisów dokumentu nie wniósł zastrzeżeń.

Uwagi zostały rozpatrzone w sposób korzystny 
dla Wnoszącego (zmniejszenie powierzchni bio-
logicznie czynnej oraz zachowanie prawa lokali-
zacji zadaszonego ogródka gastronomicznego). 
Jedyna zmiana dotycząca ewentualnej inwesty-
cji polegała na odstąpieniu w projekcie planu od 
bezwarunkowej zgody na zbliżenie  do granicy 
z działką sąsiednią. W konsekwencji zbliżenie 

to będzie możliwe na warunkach odstępstwa od 
przepisów techniczno - budowlanych w na etapie 
pozwolenia  na budowę – czyli standardowego 
postępowania w tego rodzaju sytuacjach.

Burmistrz Miasta sporządzając miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego zobowiązany 
jest do zważenia argumentów stron i podjęcia de-
cyzji, która w możliwie najlepszy sposób chroni
i uwzględnia ich interesy. Stąd podejmując decy-
zje o sposobie rozpatrzenia uwag, które odzwier-
ciedlają także spór sąsiedzki, wziął pod uwagę 
zasadność podnoszonych argumentów oraz 
możliwość pogodzenia interesu obu stron, zgod-
nie z zasadami współżycia społecznego.

W związku z dokonaną korektą ustaleń projekt 
planu został ponownie poddany  konsultacjom 
społecznym, w zakresie wprowadzonych zmian.

Ponowne wyłożenie miało miejsce w terminie 
od 13 kwietnia 2016r. do 12 maja 2016 r., o czym 
społeczność lokalna została poinformowana
w drodze ogłoszenia w Gazecie Wyborczej z dnia               
5 kwietnia 2016 r. oraz w drodze obwieszczenia 
opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicz-
nej oraz na tablicach informacyjnych Urzędu Mia-
sta. Termin składania uwag został ustalony na 26 
maja 2016 r., a dyskusja publiczna odbyła się dni 
25 kwietnia 2016r.

Do skorygowanego projektu planu nie wpłynę-
ły żadne uwagi, co pozwoliło uznać, że usta-
lenia projektu planu satysfakcjonują zaintere-
sowane strony.

Dopiero w kilka miesięcy po uchwaleniu planu 
Pan K. Środa wyraził swoje zastrzeżenia co do 
wskaźnika zabudowy działki, twierdząc, że nie 
odpowiada on jego zamierzeniu inwestycyjnemu.

W świetle opisanej powyżej procedury, przy 
udokumentowanym udziale Zainteresowanego
w konsultacjach społecznych, udostępnianiu 
żądanych materiałów i informacji, należy bez-
względnie wskazać, że obarczanie władz mia-
sta odpowiedzialnością za niesatysfakcjonujące 
ustalenia planu lub brak woli współpracy  jest cał-
kowicie bezzasadne.

Projekt planu został uchwalony Uchwałą
Nr 145/XXIII/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku.

Rada Miasta podzieliła pogląd Burmistrza
w kwestii rozpatrzenia złożonych uwag.

Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego cen-
trum miasta Piechowice została poddana ocenie 
zgodności z prawem przez służby kontroli i nadzo-
ru wojewody dolnośląskiego. Organ ten nie zna-
lazł żadnych uchybień w przeprowadzonej proce-
durze planistycznej.  Wskazał natomiast na kilka 
omyłek pisarskich (dot. rozbieżności  pomiędzy 
rysunkiem planu a tekstem uchwały dotyczących 
odległości linii zabudowy od rozgraniczającej).

Burmistrz Miasta Piechowice zadecydował
o dokonaniu korekt w zakresie w/w omyłek w dro-
dze zmiany planu, co zostało także zaaprobowa-
ne przez wojewodę.

Podjęcie powyższych czynności stanowiło tak-
że sposobność do zmiany zapisów planu w kwe-
stii wskaźnika zabudowy na terenie posesji nr 54 
i 55 przy ul. Żymierskiego. Burmistrz wychodząc 
naprzeciw wnioskowi Pana K. Środy włączył do 
sporządzanej zmiany planu także tę kwestię.

Tym samym, Urząd Miasta w Piechowicach pod-
jął działania mające na celu sprostanie aktualnym 
oczekiwaniom Pana K. Środy. Należy podkreślić, że 
w trakcie całej procedury planistycznej nie zgłaszał 
On żadnych zastrzeżeń do ustaleń planu dotyczą-
cych wskaźnika zabudowy. Tak więc zmiana planu 
w tym zakresie nie wiąże się z żadnym uchybieniem 
ze strony władz miasta. Jest przejawem dobrej woli 
i wsparcia dla lokalnego przedsiębiorcy.

Restauracja „ODNOVA” a plan zagospodarowania 
przestrzennego dla centrum Miasta Piechowice
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MIASTA PIECHOWICE

działając na podstawie art. 30 ust. 
2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. 
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2016r. poz. 446, 1679) oraz art. 35 
ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o 
gospodarce nieruchomościami (tj. 
Dz.U. z 2016r. poz. 2147) informu-
je, że w siedzibie Urzędu Miasta w 
Piechowicach zostały wywieszone 
wykazy nieruchomości przezna-
czonych do:

1) dzierżawy:
nr RG.6845.3.2017
2) sprzedaży:
nr RG.6840.1.3.3017
oraz RG.6840.1.4.2017

Wykazy są dostępne do wglądu 
w godzinach pracy Urzędu.

Jak ograniczyć ruch samochodów ciężarowych 
na ulicy Pakoszowskiej? Nad tym oraz innymi 
problemami dotyczącymi tej drogi zastanawiano 
się podczas spotkania, które odbyło się we wtorek 
14 marca w Urzędzie Miasta w Piechowicach.

W spotkaniu uczestniczyły zainteresowane 
strony: przedstawiciele policji, Starostwa Powia-
towego w Jeleniej Górze, radni rady miejskiej 
oraz rady powiatu, prezes WEPY Janusz Bryliń-
ski oraz burmistrz Piechowic Witold Rudolf.

W dyskusji zwrócono uwagę, że pomimo ist-
niejących odcinkowo graniczeń dotyczących  
tonażu do 8 t oraz ograniczenia prędkości, kie-
rowcy łamią przepisy i jadą na skrót ulicą Pako-
szowską od strony Sobieszowa do drogi krajo-
wej nr 3 i z powrotem. 

Radny Zdzisław Jędrzejek podkreślił, że miesz-
kańcy od dawna uskarżają się na wzmożony ruch 
na tej drodze, co wiąże się z faktem, że drogą tą 
dojeżdżają  tzw. Tiry do istniejących w okolicy 
pięciu zakładów przemysłowych. Zwiększony 
ruch pojazdów powoduje zagrożenie dla pieszych 
oraz przyczynia się do szybszej degradacji drogi. 
Przedstawiciel Policji poinformował, że prowa-
dzone są kontrole, a kierowcy nie przestrzegający 
przepisów będą surowo karani.

Ponadto Prezes WEPY Janusz Bryliński zo-
bowiązał się do dalszego dyscyplinowania                       
i informowania kierowców, którzy przyjeżdża-
ją i wyjeżdżają z zakładu. Podkreślił też, że na 
ukończeniu jest budowa hali produkcyjnej, któ-
ra paradoksalnie spowoduje zmniejszenie ruchu 
samochodów ciężarowych o około 20 procent. 
To dlatego, że surowiec używany do części pro-

dukcji dotąd był 
sprowadzany z za-
granicy, teraz bę-
dzie wytwarzany 
na miejscu.

W celu poprawy 
sytuacji będą po-
dejmowane kolejne 
działania m.in. ko-
rekta istniejącego 
oznakowania drogi 
krajowej nr 3 w za-
kresie trasy prze-
jazdu dla pojazdów 
jadących do Zakła-
dów WEPA.

Dużą nadzieją 
na zasadniczą poprawę obecnej sytuacji może 
być zapowiadana budowa obwodnicy Pakoszo-
wa, o czym wcześniej pisaliśmy. To zadanie dla 
samorządu województwa. – Do połowy tego 
roku powinna być gotowa koncepcja przebiegu 
tej obwodnicy i z tego co mi wiadomo, termin 
ten będzie dotrzymany – powiedział Burmistrz. 
Sama budowa obwodnicy, według planów, ma 
być zakończona w 2021 roku.

Na zakończenie spotkania Burmistrz Miasta 
Piechowice Witold Rudolf wyraził podziękowanie 
wszystkim za duże zainteresowanie i zaangażowa-
nie w chęć poprawy obecnej trudnej sytuacji na tej 
drodze zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Za portalem 24jgora.pl
Roman Hryniewicz

Jak ulżyć mieszkańcom ulicy Pakoszowskiej?

Szanowni Mieszkańcy Piechowic 
W związku z realizacją I edycji konkursu dla mieszkańców i instytucji pn. „Ładnie Mieszkać” pragniemy zaprosić

do uczestnictwa wszystkich mieszkańców Piechowic oraz osiedli Michałowice, Górzyniec, Piastów, Pakoszów.

W okresie od 01.04.2017r do 01.06.2017r mieszkańcy oraz instytucje mogą zgłaszać pisemnie lub mailo-
wo kandydatów wskazując ich lokalizację oraz nieruchomość (posesję), która mogłaby być nagrodzona w konkur-
sie na adres: Urząd Miasta Piechowice Wydział Promocji Miasta ul. Żymierskiego 49, 58-573 Piechowice e-mail:
sekretariat@piechowice.pl lub pod numer – 604 598 145 Grzegorz Rybarczyk, mail: grzegorz.sm@interia.pl oraz dane kontak-
towe upoważnionej osoby. Warunkiem zgłoszenia jest uzyskanie zgody administratora nieruchomości.

Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń zostanie powołana grupa jurorów, którzy przeprowadzą kontrole zgłoszonych posesji, 
w ramach których zostanie wykonana dokumentacja fotografi czna a po zakończeniu wszystkich przeglądów zostaną wyłonieni 
laureaci konkursu, którzy otrzymają nagrody rzeczowe. 

Nagrody będą wręczać w dniu 10.06.2017 r. w czasie obchodów Jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich Piechowicom, 
Burmistrz Miasta Piechowice, Przewodniczący Rady Miasta Piechowice, Radny Powiatu Jeleniogórskiego. 

Organizując przedsięwzięcie chcemy zmobilizować mieszkańców i instytucje do porządkowania swoich posesji. 

UWAGA KONKURS!!!

W imieniu organizatorów

         Witold Rudolf                                               Paweł Zackiewicz                                             Grzegorz Rybarczyk 
Burmistrz Miasta Piechowic             Przewodniczący Rady Miasta Piechowice             Radny Rady Powiatu Jeleniogórskiego

Do wynajęcia w Piechowicach ul. Boczna 15 (siedziba ZUK Sp. z o.o.)
lokale biurowe o całkowitej powierzchni - 52,4 m.kw.

oraz pomieszczenie magazynowe - 148,6 m2
Szczegółowe informacje pod nr tel. 075/76 12 165.

Do wynajęcia w Piechowicach ul. Boczna 15 (siedziba ZUK Sp. z o.o.)
lokale biurowe o całkowitej powierzchni - 52,4 m.kw.

oraz pomieszczenie magazynowe
Szczegółowe informacje pod nr tel. 075/76 12 165.!
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Klub Logiczny kontynuuje systematyczną 
naukę gry w szachy w piechowickich Przed-
szkolach i Szkole Podstawowej, prowadzi po-
nadto już drugi rok kółko szachowe w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie. Dora-
stające dzieci są uczone również gry w brydża 
sportowego w Piechowickim Ośrodku Kultury, 
gdzie też mogą doskonalić swoje umiejętno-
ści szachowe. Dla dorosłych adeptów sportów 
umysłowych organizujemy treningi brydżowe 
w Jeleniogórskim Centrum Kultury. Od wie-
lu lat poziom swoich umiejętności nasi adepci 
mogą sprawdzić w Otwartych Mistrzostwach 
Piechowic w Sportach Umysłowych.

Podczas Mistrzostw, w piątek 24 lutego prze-
prowadzono turniej z cyklu Mistrzostw Dolnego 
Śląska Młodzieży Szkolnej w Brydżu Sporto-
wym oraz Otwarte Mistrzostwa Klubu Logicz-
nego w Brydżu Sportowym z dodatkowymi 
nagrodami dla par dziewczęcych i mikstowych 
(żeńsko-męskich). Tym razem gościliśmy mło-
dych brydżystów z Dolnego Śląska w sali Ka-
meralnej Jeleniogórskiego Centrum Kultury.
W turnieju młodzieżowym wzięło udział 16 par. 
Po rozegraniu 22 rozdań w ciągu 4-godzinnych 
zawodów, zdobywcami głównych nagród zostali:

• w kategorii juniorów – Adam Szuszkiewicz 
(z Piechowic) z Oskarem Tokarczukiem (spod 
Wrocławia);

• w kategorii  dziewcząt – Daria Raczek z Ali-
cją Żarczyńską (z Milicza);

• w kategorii młodzików – Maciej Betliński
z Sebastianem Zimorskim (z Miłkowic)

Wieczorem rozegraliśmy Otwarte Mistrzostwa 
Klubu Logicznego w których wzięło udział 7 par. 
Pary  składały się z naszych młodszych i star-
szych zawodników. Laureatami turnieju zostali:

I miejsce – Adam Szuszkiewicz (z Piechowic) 
z Oskarem Tokarczukiem (AZS Wratislavia); 
najlepszy mikst – Wiktoria Żwirko z Lechem 
Rębiszem (z Klubu Logicznego)

Rozgrywki szachowe rozpoczęły się w sobo-
tę 25 lutego w piechowickim Gimnazjum. Na 
początku zagrały dzielne przedszkolaki i pierw-
szaki, które uczą się tej ciekawej gry dopiero 
od początku obecnego roku szkolnego. Dzie-

ci rozegrały swój pierwszy
w życiu turniej szachowy, 
walcząc o nagrody indywi-
dualne w kategorii chłopców 
i dziewcząt. W turnieju wzię-
ło udział dziesięcioro dzieci, 
które rozegrały pięć rund sys-
temem szwajcarskim. Były 
to szachy błyskawiczne – 10 
min. do namysłu dla zawod-
nika. Zwycięzcami poszcze-
gólnych kategorii okazali się:

• w kategorii przedszkola-
ków, dziewczynka – Martyn-
ka Winiacz (z Przedszkola nr 
1 w Piechowicach)

• w kategorii przedszkola-
ków, chłopiec  – Kuba Mier-
wiński (z Przedszkola nr 1
w Piechowicach)

• w kategorii pierwszaków, dziewczynka  
– Amelka Moszumańska-Krupej (z SP nr 1
w Szklarskiej Porębie)

• w kategorii pierwszaków, chłopiec  – Antek 
Grześ (z SP nr 1 w Szklarskiej Porębie)

Później zostały rozegrane Otwarte Mistrzo-
stwa Piechowic w Szachach Szybkich (30 min 
do namysłu) dla zawodników z V kategorią sza-
chową i tych którzy o taka kategorię się ubiega-
ją. w Turnieju zagrało 7 osób – metodą każdy
z każdym. Po czterech godzinach zaciętej walki 
młodych szachistów, wyłoniliśmy zwycięzców:

I miejsce – Paweł Dernoga (z Klubu Szacho-
wego Jelonka)

II miejsce – Dawid Kuźma (Klub Logiczny 
z Piechowic)

III miejsce – Martynka Nejman (Klub Lo-
giczny z Piechowic)

I miejsce dla zawodnika bez kategorii – Niko-
dem Grześ (ze Sz.P. nr 1 w Szklarskiej Porębie)

Wraz z powyższym turniejem rozpoczęły 
się dwudniowe zmagania w turnieju szachów 
klasycznych (60 min do namysłu). Wystąpi-
ło w nim 14 zawodników – bardzo młodych
i całkiem starszych, którzy musieli posiadać 
kategorię co najmniej IV. Drugi dzień turnieju, 

na którym prym wiedli zawodnicy młodzi odbył 
się Jeleniogórskim Centrum Kultury. Medale 
otrzymali za:

I miejsce – Dominik Adamczyk (z Klubu 
Szachowego Jelonka)

II miejsce – Piotr Butkiewicz (z Wrocław-
skiego Klubu Szachowego „Kopernik”)

III miejsce – Tomasz Dernoga (z Klubu Sza-
chowego Jelonka)

I miejsce dla zawodnika z kategorią IV – Ja-
rosław Kuźniar (Klub Logiczny z Piechowic)

I miejsce dla młodzika z kategorią IV – Aleks 
Bukat (Klub Logiczny – Sz.P. nr 1 Szklarska 
Poręba)

Dziękujemy Gminie Piechowice za wsparcie 
fi nansowe bez którego Mistrzostwa nie mogłyby 
się odbyć, Panu radnemu Marcinowi Ramskie-
mu za życzliwe zainteresowanie i wręczenie na-
gród najmłodszym, Jeleniogórskiemu Centrum 
Kultury za udostępnienie sali kameralnej oraz 
Pani Dyrektor Elżbiecie Piątkiewicz Pałce i Ob-
słudze naszego Gimnazjum za pomoc w zorga-
nizowaniu sobotnich turniejów szachowych.

Wyniki wszystkich rozgrywek można będzie 
zobaczyć w jednym miejscu - na stronie interne-
towej Klubu Logicznego: www.klublogiczny.pl

Organizator - Klub Logiczny
Lech i Katarzyna Rębisz

VI Otwarte Mistrzostwa Piechowic w Sportach Umysłowych
24-26 lutego 2017 r.  Jeleniogórskie Centrum Kultury, Gimnazjum w Piechowicach

Wiktoria i Tomek Jabłońscy podczas Mistrzostw Dolnego Śląska
w Brydżu Sportowym.

Młodzież Lechii znów bryluje
Drużyna Lechii Piechowice okazała się niepo-

konana w turnieju rocznika 2008, który odbył się 
11 marca w Jeżowie Sudeckim.

Praca wykonywana przez trenera Marcina 
Ramskiego i zawodników na treningach z powo-
dzeniem przekłada się na występy w turniejach. 
Drużyna z Piechowic (zdjęcie obok) wystąpiła
w składzie: Kacper Wrotecki, Oskar Soliło, Antoś 
Krystowski, Damian Filiczkowski, Kacper Uso-
wicz, Gracjan Filipowicz, Mikołaj Sokołowski. 
Dodatkowo w ręce młodych piłkarzy z Piechowic 
trafi ły dwie nagrody indywidualne: najlepszym 
bramkarzem turnieju został Kacper Wrotecki
a królem strzelców Oskar Soliło.

Działacze Lechii dziękują pani Monice Maku-
tynowicz za ufundowanie strojów dla drużyny. 

Zespół wystąpił w nich w turnieju w Jeżowie.
Świetnie radzą sobie też najmłodsi adepci piłki 

nożnej Lechii – skrzaty. W turnieju, rozegranym 
18 marca w Szklarskiej Porębie, zajęły trzecie 
miejsce.

Obu drużynom gratulujemy!

Seniorzy grają!
Rozpoczęła się wiosenna run-

da piłkarska w zespole seniorów, 
występujących w grupie I klasy A. 
Pierwszy mecz odbył się już po za-
mknięciu numeru.

Najbliższe mecze:
15. kolejka (1-2 kwietnia): Lechia 

Piechowice – Orzeł Mysłakowice
16. kolejka (8-9 kwietnia): KS 

1946 Chełmsko Śląskie – Lechia 
Piechowice

17. kolejka (22-23 kwietnia): Le-
chia Piechowice – Halniak Miłków

18. kolejka (29-30 kwietnia): Vic-
toria Czadrów – Lechia Piechowice
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Tajemnice Karelmy

Spisać historię Karkonoskich Zakładów 
Maszyn Elektrycznych „Karelma” na dwóch 
stronach to jak nie napisać nic. Potrzeba by 
było przynajmniej kilku podobnych artyku-
łów. Trzeba jednak przyznać, że jest to trudne, 
bo materiałów wydawniczych na 
temat zakładu jest jak na lekar-
stwo a i przez wiele lat w fabry-
ce obowiązywał zakaz fotogra-
fowania. Największą skarbnicą 
wiedzy na ten temat jest więc 
pamięć byłych pracowników 
oraz artykuły prasowe.

Początki zakładu sięgają 
jeszcze czasów sprzed II wojny 
światowej, kiedy to niemiecki 
inżynier założył zakład produ-
kujący silniki elektryczne. Mie-
ścił się on wówczas w Górzyń-
cu (za wiaduktem po prawej 
stronie, jadąc od strony Piecho-
wic). Po wojnie kilku niemiec-
kich inżynierów zostało w mie-
ście i kontynuowali swoją myśl 
technologiczną, współpracując 
z fachowcami z Polski. Pod ko-
niec lat 50-tych Karelmę prze-
niesiono do Piechowic Dolnych, na teren za-
kładu, w którym Niemcy w czasie II wojny 
światowej produkowali bomby na potrzeby 
wojska. Na zakład ten mówiono „dynamit-
ka” i niektórzy do dziś używają tego określe-
nia w stosunku do Karelmy.

Z „dynamitką” wiąże się historia, którą 
żywo wspominają starsi mieszkańcy. Dosko-
nale pamięta to Feliks Palewicz, który do Pie-

chowic przyjechał w 1946 roku. Od 1957 roku 
pracował w Karelmie (później przez wiele lat 
był szefem działu kontroli jakości). – To było 
w listopadzie 1948 roku – przypomina sobie. 
Chodził wtedy do szkoły podstawowej (przy 

dzisiejszej ul. Szkolnej), był w ósmej klasie. 
– Usłyszeliśmy potężny wybuch, aż szyby w 
oknach się zatrzęsły – opowiada.

Eksplodował materiał wybuchowy, zgro-
madzony w jednym z kilku podziemnych 
bunkrów „dynamitki”. Zginęło kilka osób, 
pracujących przy rozbrajaniu tych bomb.

Nie wiadomo dokładnie, co się stało. Niektó-
rzy mówią, że ktoś niechcący podpalił trotyl, 

rozsypany na drodze do bunkru. Inni podają, że 
któryś z pracowników popełnił błąd przy wy-
montowywaniu zapalnika od ładunku.

Po przeprowadzce Karelmy bunkry prze-
stały pełnić pierwotną funkcję i były użytko-
wane jako magazyny. Do dnia dzisiejszego 
przetrwały 2 bunkry, którymi dysponuje 
Gmina.

W zakładzie przez wiele lat produkcja to-
czyła się dwutorowo: podstawowa – wyroby 
katalogowe, oraz niekatalogowa – na potrze-

by obronności kraju.
Wydzielono w nim trzy 

działy produkcyjne: TP 1, 
TP 2 i TP 3. Na pierwszym 
z nich powstawały zgrze-
warki i spawarki transfor-
matorowe liniowe i punk-
towe. Na drugim – silniki 
do pomp głębinowych, 
wizytówka piechowickiej 
fabryki. Z tych silników 
zakład był znany w Pol-
sce i za granicą. Trafi ały 
do zakładów w Grudzią-
dzu, a w późniejszym 
czasie w Lesznie, gdzie 
były montowane do pomp
i sprzedawane odbiorcom. 
Pompy te pracują do dziś 
np. w kopalni odkrywko-
wej Bełchatowie. Chętnie 

kupowali je także Rosjanie.
Wieloletni pracownik, a w latach 1992-

1994 Dyrektor zakładu (w 2001-2001 roku 
p.o. prezesa) – Leszek Maraś przypomina so-
bie, że wschodni partner był bardzo dobrym 
kontrahentem. – Rosjanie nie zamawiali np. 
części zamiennych. Jeżeli potrzebowali 1000 
silników, kupowali więcej z góry zakładając, 
że ta pozostała ilość przeznacza będzie na 
części – opowiada.

Pompy, do których silniki powstawa-
ły w piechowickich halach, pracowały też
w wielu kopalniach odkrywkowych na tere-
nie dawnej NRD.W innych krajach jak np. 
Macedonia, Egipt pracowały w fi rmach wo-
dociągowych.

Najbardziej tajemnicza była trzecia linia 
produkcyjna (TP 3), nazywana „Eską”. To dla-
tego, że nie wszyscy pracownicy mieli wstęp 
do tej części zakładu. Przed wejściem do hali, 
jeszcze w latach 60-tych, stał uzbrojony straż-
nik. Trzeba było mieć specjalną przepustkę 
„S”, żeby wejść do środka. Leszek Maraś 
przypomina sobie, że jako młody pracownik 
chciał przejść przez halę, by skrócić sobie 
drogę na drugi koniec zakładu. – Strażnik za-
trzymał mnie i kazał iść naokoło – wspomina. 
Z hali wyjeżdżały produkowane na potrzeby 
wojska agregaty prądotwórcze o mocy od 2,5 
do 250 kVA, polowe stacje ładowania akumu-
latorów (tzw. PSŁ), polowe stacje oświetlają-
ce. Składały się one z agregatów prądotwór-

Pozostałości po zakładzie - 2016 rok. 
Widoczny na zdjęciu komin został wyburzony w marcu tego roku.

Przy produkcji. Zdjęcie z lat 70-tych.

Wielu nazywało ją „Matka Karelma”. Trochę złośliwie, ale i pobłażliwie, z troską, 
bo przecież w czasach świetności dawała zatrudnienie połowie mieszkańców
Piechowic w wieku produkcyjnym. Do dziś niektórzy nie mogą pogodzić się
z upadkiem zakładu, którego historia, jak i sam koniec, są pełne pytań i tajemnic.
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czych różnej mocy, zasilających szereg lamp 
zawieszonych na masztach.

Były też prototypy wyrobów Luzes II (wer-
sja przewoźna) oraz Luzes V (wersja stacjo-
narna). Nazwa wyrobów pochodzi od słów: 
Lotniskowe Urządzenia Zasilania Elektro-
energetycznego Samolotów. Urządzenia te 
były wykorzystywane na lotniskach podczas 
startu samolotów. Produkowano też silniki 
specjalne pracujące pod wodą do zasilania 
tzw. sterów aktywnych łodzi podwodnych.

Czym jeszcze zajmowała się „Eska”? No-
winy Jeleniogórskie w 2010 roku opisały hi-
storię supertajnej produkcji pod kryptonimem 
„Sosna”. – Stanowiła ona największą tajem-
nicę fabryki – pisał autor artykułu, powołując 
się na rozmówcę, który przez 20 lat był jed-
nym z najwyżej postawionych pracowników 
Karelmy. On o tej produkcji dowiedział się 
dopiero po jakimś czasie, podczas pokazów 
w Drawsku. Nie wiedzieli o niej nawet Ro-
sjanie, ani 132. przedstawicielstwo wojskowe 
w Karelmie. – Zajmowała się nią supertajna 
komórka podporządkowana bezpośrednio 
dowództwu armii – czytamy w artykule „Su-
pertajna Sosna”. Czym była „Sosna”? – Skła-
dała się z dwóch części. Obie miały być mon-
towane na czołgach. Posiadały kształt łodzi. 
Były elektrycznie otwierane, a wewnątrz nich 
znajdowały się rakiety – czytamy dalej.

W Karelmie powstawały elektryczne części 
tego urządzenia, w innym zakładzie produko-
wano rakiety, a w Pionkach materiały wybu-
chowe. Całość składano dopiero na poligonie.

– Zasada działania „Sosny” była stosun-
kowo prosta: rakieta wystrzeliwana z czołgu 

czy transportera ciągnęła 
za sobą „kiszkę”, w która 
opadając na ziemię de-
tonowała znajdujące się
w niej miny. Za jednym 
wyrzutem taka konstruk-
cja mogła oczyścić kory-
tarz szeroki na 80 metrów 
i o długości 100 metrów 
– czytamy dalej. Autor 
podaje, że wyprodukowa-
no sto takich systemów
i że nigdy nie stały się one 
elementem uzbrojenia 
polskiej armii.

Karelma w latach świet-
ności zatrudniała, według 
różnych źródeł, od 1200 
do 1500 pracowników. 
Zakład też nieodłącznie 
wpisał się w historię roz-
woju miasta. To dzięki 
niemu powstała szkoła 
zawodowa, później tak-
że technikum (obecnie 
ZSTiL), dzięki niemu
w latach 60-tych wybudo-
wano osiedle bloków przy 
ul. Kościuszki oraz kilka 
bloków przy ul. Szkol-
nej. Początkowo były to 
mieszkania dla pracow-
ników. Wsparcie zakładu 
pozwoliło na moderniza-
cję stadionu miejskiego 
i utrzymanie drużyny na 

nieosiągalnym 
dzisiaj pozio-
mie trzeciej ligi. Były to najlepsze 
czasy w ponad 70-letniej historii 
Lechii Piechowice, na meczach 
stadion pękał w szwach. Miasto 
żyło piłką nożną. Zawodnicy Le-
chii zatrudnieni byli w Karelmie
i dostawali wysokie uposażenie. Za-
kład prowadził też piękny ośrodek 
wypoczynkowy na terenie stawów 
pakoszowskich. Było tam miejsce 
do imprez plenerowych ze sceną, 
kilka drewnianych domków wy-
poczynkowych oraz piękna przy-
stań, z możliwością wypożycze-
nia kajaków. KZME wybudowały 
także ośrodek w Międzywodziu, 
do którego pracownicy wyjeżdżali 
na wczasy. Pracownicy mogli też 
jeździć na wczasy do Bułgarii i na 
Węgry. Jak na owe czasy, był to 
rarytas.

Karelma, jak i wiele państwo-
wych gigantów, dotkliwie odczuła 
transformację ustrojową. Rynek 
zbytu załamał się, znacznie ogra-
niczona została produkcja dla woj-
ska. W zakładzie przeprowadzono 
restrukturyzację zatrudnienia. Jesz-
cze w 1996 roku, jak dowiadujemy 
się z innego artykułu w „Nowinach 
Jeleniogórskich” zatrudniał nie-

spełna 350 osób. Wówczas zakład przekształ-
cono w spółkę akcyjną. Część akcji otrzymali 
pracownicy, a większość – fundusz inwesty-
cyjny, zarządzany przez konsorcjum Fidea 
Menagement. W nim najwięcej do powiedze-
nia miał francuski bank „Arjil”. I związanie 
się z NFI, zdaniem wielu pracowników, było 
błędem, który pogrążył zakład.

W owym czasie KZME miały bogatą ofertę 
produktów: silników do pomp głębinowych, 
spawarek, zgrzewarek elektrycznych, spa-
warek spalinowych. Były one stosunkowo 
nowoczesne technologicznie i konkurencyj-
ne cenowo w zestawieniu z zagranicznymi 
odpowiednikami, wchodzącymi na rynek. 
Rozpoczęto też produkcję wózków akumula-
torowych dla osób starszych i niepełnospraw-
nych, które miały trafi ć na rynek zachodni. 
Niestety, strategiczne decyzje, podejmowane 
przez fundusz, okazały się nietrafi one i za-
kład upadł na początku lat dwutysięcznych. 
Dziś na terenie Karelmy funkcjonuje kilka 
zakładów, największy to Energoinstal.

Do historii Karelmy z pewnością powrócimy, 
choćby w kontekście złotego pociągu. Osoby, 
które posiadają materiały (spisane historie, 
kroniki, zdjęcia) prosimy o kontakt z Refera-
tem Promocji Urzędu Miasta w Piechowicach,
tel. 75 75 489 06, promocja@piechowice.pl

R. Z.

Wejście do Karelmy. 1970 rok.
Zdjęcie ze zbiorów Miasta Jeleniej Góry.

Feliks Palewicz przy pracy.

Zmodernizowana wersja silników
do pomp głębinowych z katalogu z lat 90-tych.
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aniom, które świętowały w Piecho-
wickim Ośrodku Kultury z okazji 
Dnia Kobiet na zaostrzenie życiowego 

apetytu zaserwowano wyśmienity koncert 
w wykonaniu Anny Waraszko. Ta młoda, 
utalentowana wokalistka zauroczyła chyba 
wszystkie licznie przybyłe kobiety koncer-
tem zatytułowanym „Apetyt na życie”. Do-
brą receptą na poprawę nastroju okazała się 
mikstura sporządzona nie tylko ze świetne-
go koncertu, ale także z pokazu tanecznego 
grupy SUNSHINE oraz wielu upominków, 
nagród i niespodzianek. Należy podkreślić, 
że dziecięca formacja taneczna prowadzona 
przez Dominikę Lipińską w dwóch grupach 
wiekowych zaprezentowała świetne ukła-
dy taneczne, które bardzo spodobały się 
publiczności. Dlatego też wielkimi brawa-

mi nagrodzono 
młode tancerki 
i ich instruk-
torkę za ten 
żywiołowy i 
radosny pokaz 
tańca. Wiele 
z Pań zakoń-
czyło zapewne 
świę towan ie 
z uśmiechem 
na twarzy, nie 
tylko dzięki 
energetycznym 
wydarzeniom 
artystycznym, 
ale również 
dzięki staraniom i wysiłkom naszych nie-
zastąpionych mężczyzn. Zadbali oni o to, 
aby każda z Pań skorzystała z drobnego 
poczęstunku i została obdarowana wiosen-
nym tulipanem. Dodatkowo część z nich 
otrzymała upominki za udział w konkur-
sach oraz loterii. Postarali się o to nie tylko 
Burmistrz i Radni Rady Miasta Piecho-
wice, ale również Zarząd Klubu Seniora, 
Radni Rady Powiatu Jeleniogórskiego oraz 
młodzi mężczyźni z piechowickiej druży-
ny harcerskiej. Brawo Panowie!

POK

Czy kobiety nabrały APETYTU NA ŻYCIE? 

Dyrektor i pracownicy Piechowickiego Ośrod-
ka Kultury składają serdeczne podziękowania 
za pomoc i wsparcie w organizacji Dnia Ko-
biet dla:
• p. Witolda Rudolfa- Burmistrza Miasta 
Piechowice,
• p. Pawła Zackiewicza, Zdzisława Jędrzej-
ka, Józefa Nadolnego, Dariusza Uzorko, 
Leona Smolczyńskiego, Bogdana Widaka, 
Marcina Ramskiego- Radnych Rady Miasta 
Piechowice
• p. Rafała Mazura i Grzegorza Rybarczyka- 
Radnych Rady Powiatu Jeleniogórskiego
• p. Henryka Janowskiego i Zarządu PZE-
RiI/ Koło nr 9 w Piechowicach
• p. Wandy Tomanik-Bailey i Krystyny Filuś
• Mateusza Kozika i Piotra Tamioły

 • W karnawale wielką popularnością 
cieszyły się „Wieczorki taneczne dla Se-
niorów”, w których łącznie uczestniczyło 
ponad 150 osób. Byli wśród nich nie tylko 
członkowie naszego koła, ale i Seniorzy 
niezrzeszeni. Bawiono się m.in. z okazji 
„walentynek”, „śledzika”, ale także bez 

szczególnej okazji dla miłego i aktywne-
go spędzenia czasu. Organizacją przedsię-
wzięcia zajmował się zespół w składzie:
p. K. Filuś, p. G. Jędrzejek, p. A. Chwal
i p. R. Jabłoński. Wieczorki zostaną wzno-
wione w maju i odbywać się będą jeden raz 
w miesiącu w POK w godz. 17.00 – 20.00.

• 25 lutego br. piechowiccy Seniorzy
w POK pożegnali karnawał. Tym razem za-
bawie towarzyszyły maseczki, często prosto 
z Wenecji i baśniowe stylizacje (na zdj.).

Zanim przystąpiono do zabawy, jej uczest-
nicy wysłuchali krótkiej historii zabaw kar-
nawałowych w Europie i przeniesionych 
na grunt polski zwyczajów, które nabrały 
z czasem swoistego charakteru, zgodnego 
z duchem i tradycją polską. W takim też 
duchu bawili się uczestnicy zabawy, zgru-
powani w krainach: Ali Baby i 40 rozbój-
ników, Królowej śniegu i Krasnali, a prym 
na parkiecie wiedli nagrodzeni za baśniowe 
stylizacje – Szejk, Sułtanka, Królowa Śnie-
gu, piękna Księżniczka i dostojna Księżna. 
Organizatorzy dziękują wszystkim uczest-
nikom za stworzenie wspaniałej atmosfery 
i zabawę na najwyższym poziomie.

•  29 marca br. zarząd koła nr 9 spotka się 
z najstarszymi, potrzebującymi wsparcia 
członkami koła, aby uhonorować ich długą 
przynależność do naszej społeczności i na-
grodzić skromnymi upominkami. Spotka-
nie odbędzie się w POK w godzinach po-
rannych i będzie miało uroczystą oprawę.

Zarząd koła nr 9

Koło nr 9 PZERiI informuje 



INFORMATOR  PIECHOWICKI 3/17 MARZEC  2017 11

Przedstawiamy Państwu Anię Waraszko 
(ur. 27 kwietnia 1988 w Kowarach), miesz-
kankę Piechowic, artystkę, rzeźbiarkę, archi-
tekta wnętrz, wokalistkę i kompozytorkę.

Swoją drogę z muzyką rozpoczęła bardzo 
wcześnie – już w Gimnazjum Jana Pawła II 
w Piechowicach, które ukończyła, należała 
do zespołu muzycznego, który wówczas 
prowadził Tadeusz Kozak. W szkole pod-

stawowej i gimnazjum była jedną z najlep-
szym uczennic, kończąc każdy rok ze śred-
nią powyżej 5,0. Doceniona została przez 
Komisję Oświaty i Kultury za szczególne 
osiągnięcia w nauce i zdolności plastyczne. 
W roku 2003 zajęła 1 miejsce w Przeglądzie 
Kolęd i Pastorałek organizowanym w Pie-
chowickim Ośrodku Kultury.

Podobnie jak jej rodzice, jest absolwent-
ką Liceum Plastycznego w Jeleniej Górze, 

gdzie zdobyła dyplom z form użytkowych 
– snycerstwa: rzeźby w drewnie. Dodatkowo 
uzyskała aneks z fotografi i. Wielokrotnie na-
gradzana za swoje osiągnięcia w dziedzinie 
sztuki, była stypendystką Dyrektora Cen-
trum Edukacji Artystycznej. Realizowała 
indywidualne wystawy malarskie w Polsce i 
zagranicą (Fügen Austria, Bamberg Germa-
ny, Sommecaise Galerie de L’Objet France) 

oraz wystawy fotografi czne. Bra-
ła udział w targach malarskich 
Germany Frankfurt Oder. 

Ukończyła z wyróżnieniem 
studia z kierunku architektura 
wnętrz na wydziale Artystycz-
nym Wyższej Szkoły Humani-
stycznej we Wrocławiu, gdzie 
mieszkała przez 5 lat.

Talent muzyczny odziedziczyła 
po babci, która w młodości wystę-
powała w Zespole Pieśni i Tańca 
Białostocczyzny Kurpie. W 2006 
roku brała lekcje śpiewu i grania 
na gitarze w Miejskim Ośrodku 
Kultury w Jeleniej Górze pod 
okiem Wojciecha Jarocińskiego, 
wokalisty zespołu Wolna Grupa 
Bukowina. W 2008 roku utwo-
rem ,,Don’t Cry for Louie” Vaya 
con Dios zwyciężyła konkurs pio-

senki międzynarodowej w Jeleniej 
Górze. Przez lata zdobywała doświadczenie  
muzyczne śpiewając w zespole MocoChoco, 
występując w renomowanych klubach w ca-
łej Polsce i za granicą.

Po studiach wyjechała do Kanady, gdzie 
dostrzegło ją środowisko muzyczne. W To-
ronto wzięła udział w castingu i warsztatach 
wokalno – aktorskich, organizowanych 
przez Forum Pasjonatów Kultury i PASJA 
Cafe w Polish Combatants’ Hall. Niedługo 

później wystąpiła na koncercie Aleksandra 
Ładysza w Polskim Centrum Kultury im.
JP II w Mississauga, śpiewając do akom-
paniamentu pianisty Jarosława Domagały 
oraz dwukrotnie na swoim recitalu w Kings 
Garden Banquet Hall w Toronto. Po powro-
cie do Polski postanowiła nagrać swoją pły-
tę, nadal współpracując z Passion Art Show 
Jamboree Association - Forum Pasjonatów 
Kultury Pasja Cafe w Kanadzie, którzy 
wspierają jej karierę i zapraszają na koncert 
i promocję płyty.

Obecnie trwają przygotowania do wyda-
nia debiutanckiej, autorskiej płyty, nad którą 
czuwa grono profesjonalnych producentów 
i muzyków.

Na płycie znajdą się piosenki z gatunku 
soul/r&b, w większości napisane i skompo-
nowane przez artystkę, ambitne i przyjemne 
w odbiorze, przy tym nietypowe i niestan-
dardowe.

W niektórych utworach usłyszymy też 
gościnnie artystów z Polski, UK, Niemiec.

W nagraniach biorą udział muzycy współ-
pracujący z gwiazdami polskiej sceny mu-
zycznej jak: Vavamuffi n, Pablopavo, Sistars, 
Sławek Uniatowski i wielu innych. 

Unikalna i charakterystyczna barwa głosu 
na pewno będzie tajemnicą i nowością na 
polskim rynku muzycznym, a płyta da ar-
tystce rozgłos i platformę do dalszego roz-
woju kariery.

Płyta pojawi się w sklepach prawdopo-
dobnie w drugiej połowie 2017 roku. Na 
razie wciąż zbierane są fundusze, które po-
zwolą na realizacje wszystkich celów i wy-
danie płyty możliwie niezależnie.

Karierę Piechowiczanki można śledzić na 
bieżąco na stronie internetowej www.aniawa-
raszko.pl lub na fanpage’u na platformie spo-
łecznościowej facebook _Ania Waraszko.

Czekając na pierwszą płytę Nasi mieszka cy

Mieszkaniec Piechowic Rafał Kotylak zdobył 
nagrodę w konkursie prężnie działającej grupy foto-
grafi cznej mgFoto z Myślenic.

W przeprowadzonym w lutym konkursie mgFoto 
na temat: „Pejzaż zimowy (niebanalny)” jego praca 
zdobyła piątą nagrodę. Na konkurs wpłynęło 160 
zdjęć, należących do 64 autorów z 6 krajów (Polska, 
Hiszpania, Ukraina, Czechy, USA, Indie). R. Koty-
lak przesłał zdjęcie pt. „Zamieć”. – Fotka powstała 
11 stycznia, kiedy to nad Karkonoszami pojawił się 
zjawiskowy wiatr fenowy – opisuje Rafał. – Taki 
widok trwał dosłownie 2-3 minuty, po czym gęste 
chmury przykryły Śnieżne Kotły. To nie pierwsza 
nagroda fotografa z naszego miasta. Specjalizuje

się on w fotografi i przyrodniczej a także w reporta-
żu z koncertów rockowych i heavymetalowych. Jego 
prace można obejrzeć na stronie www.kotylak.pl

Wyróżnienie dla naszego fotografa za zimowy obraz



3/17 MARZEC  2017INFORMATOR  PIECHOWICKI12

PRZEDSZKOLE nr 1

Każde zwierzę czuje i chce być kochane. 
Aby lepiej je poznać obchodziliśmy w Chatce 
Puchatka w grupie „Kangurków” i „Pszczó-
łek” nietypowe święto – „Święto Kota”.
W tym szczególnym dniu od samego rana 
panowała radosna atmosfera, bowiem wszyst-
kie chętne przedszkolaki upodobniły się do 
swoich czworonożnych przyjaciół, zakłada-
jąc przygotowane w domu z rodzicami stroje
i maski. Na ich twarzach domalowane zostały 
przez wychowawcę różowe noski i wąsiki.

Wspólnym zabawom nie było końca – ko-
ciaki tańczyły przy muzyce, oglądały ilustra-
cje przedstawiające milusińskie zwierzątka, 
wysłuchały również opowiadania o chorym 

kotku, a później uczyły 
się w jaki sposób nale-
ży się opiekować tymi 
zwierzętami, zapozna-
ły się z kocimi obycza-
jami oraz sposobem 
pielęgnacji kotów.

Były też wesołe 
„kocie zabawy” takie 
jak: koci spacer, roz-
wiązywanie zagadek, 
wykonywanie pracy 
plastycznej, recytowa-
nie wierszy i śpiewanie 

kocich piosenek.
Ponadto przez cały luty wraz z dziećmi

z innych grup zbieraliśmy karmę dla kotów 
ze Schroniska dla Małych Zwierząt w Jele-
niej Górze.

Dzięki takim dniom dzieci wiedzą, w jaki 
sposób należy opiekować się zwierzętami, 
a zwłaszcza w jaki sposób możemy pomóc 
zwierzętom, które nie mają domów i miesz-
kają w schronisku.

Ten dzień był pełen wrażeń i na długo po-
zostanie w pamięci dzieci, które bawiły się 
wspaniale.

Nauczyciel – wychowawca

Dzień Kota u Kangurków

Regulamin
I. Organizatorzy konkursu:
1. Zarząd Oddziału „Ziemi Jeleniogórskiej” 

Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżo-
wych w Jeleniej Górze z/s w Piechowicach.

2.Współorganizatorzy:
a) Urząd Miasta Piechowice,
b) Piechowicki Ośrodek Kultury,
c) Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody

w Jeleniej Górze z/s w Piechowicach.
II. Sponsorzy Konkursu:
1. Urząd Miasta Piechowice.
2. Inni zaproszeni sponsorzy z Piechowic.
III. Cele Konkursu:
1. Uczczenie 50-lecia nadania praw miejskich 

Piechowicom
2. Upowszechnienie wiedzy o powojennych 

dziejach Piechowic a także najważniejszych 
momentach z 700-letniej historii miejscowości.

3. Przypomnienie ciekawych i zasłużonych  
postaci polskich mieszkańców Piechowic.

IV. Organizacja Konkursu:
1. W Konkursie mogą uczestniczyć miesz-

kańcy Gminy Miejskiej Piechowice bez wzglę-
du na wiek.

2. Konkurs rozegrany będzie w 2 etapach:
a) I – wstępny, odbędzie się w dniu 22 maja 

(poniedziałek) o godz. 16:00 w gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Piechowicach a jego celem bę-
dzie wyłonienie 10 najlepszych znawców tema-
tyki konkursowej. Etap ten odbędzie  się   jako 

test pisemny składający z 50 pytań (test otwarty 
i test uzupełnień)  pisany w warunkach kontro-
lowanej samodzielności w czasie 50 minut. Po 
zakończeniu testu jury Konkursu będzie od razu 
oceniać i wyłoni 10 najlepszych. W razie po-
trzeby przeprowadzona będzie dogrywka aż do 
wyłonienia planowanej liczby 10 fi nalistów.

b)  II etap będzie fi nałem Konkursu  i zostanie 
rozegrany podczas  otwartej uroczystej imprezy 
w dniu 9 czerwca br. zorganizowanej z okazji ob-
chodów nadania praw miejskich Piechowicom.

Finaliści odpowiadać będą kolejno na 10 py-
tań jednakowych, zadanych im jednocześnie. 
Pytania będą zadawane w formie głosowej a 
także obrazowej. Po każdym pytaniu nastąpi 
ogłoszenie wyników (słownie i na tablicy wyni-
ków). Każde z 10 pytań będzie miało właściwą 
do jego treści punktację. Suma punktów po 10 
rundach pytań zdecyduje o ostatecznej kolejno-
ści. W przypadku równej punktacji pomocniczo 
będzie wykorzystana punktacja z I etapu. Wszy-
scy fi naliści otrzymają ciekawe nagrody. 

V. Zgłoszenia:
Zgłoszenia (indywidualne) do Konkursu na-

leży złożyć  najpóźniej do 15 maja br. pisemnie 
pocztą tradycyjną, osobiście lub e-mailem na 
adres 58-573 Piechowice ul. Świerczewskiego 
21 Warsztaty Szkolne, na adres bezpośredniego 
organizatora ZO PTSM „Ziemi Jeleniogórskiej” 
w Jeleniej Górze z/s w Piechowicach. W zgło-
szeniu należy podać: imię i nazwisko, adres za-

mieszkania , telefon kontaktowy. 
Adres e-mail organizatora: ptsm.jgora@vp.pl 

fax 75 64 97 271 (tylko w poniedziałki, wtorki 
i czwartki).

VI. Tematyka Konkursu i literatura;
Podstawowe zagadnienia zostały przedsta-

wione w rozdziale III - cele konkursu. Tytułem 
uzupełnienia można dodać, że tematyka ostat-
niego  50 - lecia Piechowic będzie nieco bar-
dziej wyeksponowana w pytaniach. Należy się 
liczyć z tym, że część pytań, szczególnie II eta-
pu, będzie prezentowana w formie obrazowej. 

Literatura:
1. Czerwiński Janusz „Dolny Śląsk” prze-

wodnik – Wydawnictwo Kartografi czne EKO-
GRAF Wrocław 2003.

2. Staffa Marek „Kotlina Jeleniogórska” 
(słownik geografi i turystycznej i Sudetów tom 4).
Wydawnictwo I-BIS Wrocław 1999.

3. Staffa Marek „Karkonosze” Wydawnictwo 
dolnośląskie Wrocław 2006.

4. Gasz Zdzisław „Srebrny jubileusz Piecho-
wickich Rajdów Dziatwy Szkolnej Piechot-
ka 1985-2009” Wydawnictwo Poligrafi a „Ad 
Rem” 2009.

5. Gasz Zdzisław „Wielka i mała historia 
Piechowic. Od czasów piastowskich do współ-
czesności” Wydawnictwo Poligrafi a „Ad Rem” 
UM Piechowice 2012.

6. Informator Piechowicki Miesięcznik Samo-
rządu Lokalnego – szczególnie z lat 2013-2017.

KONKURS WIEDZY O PIECHOWICACH

mgr Katarzyna Diłaj

Rekrutacja do przedszkoli, dla których
Gmina Miejska Piechowice
jest organem prowadzącym

rozpoczyna się 21 marca 2017 r.
i kończy się 3 kwietnia 2017r.

Wnioski o przyjęcie dziecka
do przedszkola pobiera i oddaje się

w przedszkolach.

REKRUTACJA
DO PRZEDSZKOLI

Puchatka w grupie „Kangurków” i „Pszczó-
łek” nietypowe święto – „Święto Kota”.
W tym szczególnym dniu od samego rana 
panowała radosna atmosfera, bowiem wszyst-
kie chętne przedszkolaki upodobniły się do 
swoich czworonożnych przyjaciół, zakłada-
jąc przygotowane w domu z rodzicami stroje
i maski. Na ich twarzach domalowane zostały 
przez wychowawcę różowe noski i wąsiki.

ciaki tańczyły przy muzyce, oglądały ilustra-
cje przedstawiające milusińskie zwierzątka, 
wysłuchały również opowiadania o chorym 

Więcej informacji
na stronie internetowej

www.piechowice.pl
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Po raz kolejny starszaki spotkały się 
z edukatorem z Karkonoskiego Cen-
trum Edukacji Ekologicznej. Tym ra-
zem pani edukator wzbogaciła dzieciom 
wiedzę na temat ptasiego lekarza drzew, 
czyli dzięcioła. Starszaki również nie 
zapomniały o kultywowaniu tradycji 
walentynkowych, tworząc Magiczne 
Walentynkowe Drzewko, które pod-
kreśliło przekaz walentynkowy: nawet 
gdy cię bierze złość, pamiętaj miłości 

nigdy dość. Rodzice mogli je podziwiać 
w holu przedszkolnym. Ferie zimowe 
były okazją do wspólnych zabaw, gier
i spacerów, ale najbardziej podobał się 
dzieciom pomysł zabawy w kino. Star-
szaki same przygotowały salę. Nie za-
brakło kasjera, biletera, bufetu zaopa-
trzonego w popcorn i soki oraz gości 
– kolegów z grupy Tygrysków.

Nauczyciel – wychowawca
Violetta Chodkowska 

Magicznie i walentynkowo u Mądrych Sów

Muzyka jest wokół nas, kontakt z nią 
dostarcza pozytywnych wrażeń, nie tylko 
słuchowych, ale również emocjonalnych 
i estetycznych. Realizując tę tematykę
z dzieci zapoznały się z rodzajami dźwię-
ków z najbliższego otoczenia. Celem zajęć 
było rozwijanie inwencji twórczej i wy-
obraźni muzycznej dzieci oraz nauka gry 
na instrumentach niekonwencjonalnych 
np. gazeta, łyżki i inne. Starszaki również 
akompaniowały i tworzyły własną muzy-
kę na instrumentach perkusyjnych. Dzieci 
z grupy „Kotki” odwiedził akordeonista 
zespołu Szklarki – pan Tadeusz Wojczal, 
który akompaniował oraz zapoznał zgro-
madzonych z budową akordeonu.

06.03.2017r. w grupie „Jeżyki” odbyło 
się spotkanie z mamą Kingi, która zapre-
zentowała swoją pasję – grę na skrzypcach. 
Przedszkolaki nie tylko mogły usłyszeć 
muzykę ale również mogły spróbować za-
grać na instrumencie. Dowiedziały się, że 
w instrumencie ukryte są aż trzy zwierząt-
ka: ślimak, żaba i koń; wysłuchały zagad-
ki muzycznej i zabawiły się przy piosence 
„Stary niedźwiedź mocno śpi”, odgadły 
również piosenkę „Ta Dorotka”. Spotkanie 

było tak interesują-
ce, że niektóre dzie-
ci postanowiły, że w 
przyszłości będą się 
uczyć grać na jakimś 
instrumencie.

Przedszkolaki po-
znały urządzenia, 
które dawniej służyły 
do odtwarzania mu-
zyki – adapter, radio; 
tańczyły przy piosen-
kach Natalii Kukul-
skiej odtwarzanych 
z płyt winylowych, 
porównywały wygląd współczesnych płyt 
CD i tych starszych – winylowych. Pozna-
ły zapomniany magnetofon szpulowy jak 
również magnetofon kasetowy. Podczas 
tygodnia z muzyką dzieci malowały obrazy 
inspirowane muzyką Vivaldiego, słuchały 
muzyki poważnej polskich kompozytorów, 
tańczyły układy do tańców narodowych 
(polonez, krakowiak, kujawiak).

Na zakończenie zajęć poświęconych 
muzyce grupa „Jeżyki” zaprezentowała 
swoje możliwości wokalne  na Festiwalu 

Piosenki. Każdy maluch trzymając w ręku 
mikrofon zaśpiewał piosenkę, lub zagrał 
na instrumencie przed starszymi kolega-
mi. Towarzyszył temu ogromny stres, ale 
przedszkolaki dały radę. Zajęcia te wzbo-
gaciły ich doświadczenia, wprowadzając w 
świat nowych dźwięków, melodii, instru-
mentów i tańca.

Serdecznie dziękujemy mamie Kingi
i Panu Tadeuszowi Wojczalowi za udział
w zajęciach. 

M. Janasz, G. Popera

Muzyka wokół nas

tak spotkanie z przedszkolakami rozpoczął tato Weroniki i Wikto-
ra, pan Robert Witakowski, fotograf. Pan Robert opowiedział o swo-
jej pasji, pokazał dzieciom bardzo dużo sprzętu, jaki wykorzystuje
w swojej pracy. W zbiorach naszego gościa był sprzęt fotografi cz-
ny współczesny i ten sprzed lat. Analogowe aparaty, klisze foto-
grafi czne dzieci widziały po raz pierwszy. Przedszkolaki miały 
możliwość wykonywania zdjęć sprzętem pochodzącym z czasów 
ich dziadków. Na koniec spotkania nasz gość wykonał grupowe 
zdjęcie oraz podarował przedszkolakom czarno-białą fotografi ę
i pocztówki Jeleniej Góry swojego projektu.

Serdecznie dziękujemy panu Robertowi za upominki i bardzo 
ciekawe spotkanie.

G. Popera, M. Janasz

Nie jest ważne, czym zrobione jest zdjęcie. Ważne, z kim...
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X Futsal Cup

Składy najlepszych
zespołów

Orbita: Jakub Jabłoński, 
Michał Madej (3 gole), 
Bartłomiej Golonka (1), Ad-
rian Jarosz (7), Bartłomiej 
Chyliński, Damian Kaczuba 
(1), Jarosław Krosiński, 
Tomasz Wojtczak.

Street Squad: Jakub 
Wójcicki, Kamil Gębka, 
Paweł Kisiel, Mateusz 
Bryniak (8), Krzysztof Ko-
łecki, Michał Rybkiewicz, 
Damian Krynicki (1).

Team Piechowice: 
Michał Góral (4), Sebastian 
Kuźmiński, Kamil Król (4), 
Janusz Pryczek, Konrad 
Graczykowski (1), Tomasz 
Tarczyński (1).

W dniach 24-26.02.2017 w ramach 
Nordic Youth Game w Ostersund 
odbyły się zawody biathlonowe. Po-
wołanie na te zawody z Polskiego 
Związku Biathlonu dostało dwóch 
zawodników: Anna Nędza-Kubiniec 
BKS WP Kościelisko oraz Konrad 
Badacz MKS Karkonosze – najlep-
si zawodnicy z klasyfi kacji „Celuj
w Igrzyska” w młodzikach młodszych. 
Te zawody były dla nich pierwszym 
startem międzynarodowym.

Ania wygrała obie konkurencje (bieg 
sprinterski i bieg masowy), prezentu-
jąc bardzo dobrą formę biegową, Kon-

rad pierwszego dnia spudłował 5 razy
i ukończył konkurencję na 5 miejscu,
w swoim roczniku (2003) jako pierw-
szy. Drugiego dnia zmagań Konrad 
wywalczył srebrny medal. Znacznie 
poprawił się na strzelnicy – spudło-
wał 2 razy na 15 strzałów. Konrad 
jest uczniem Gimnazjum Mistrzostwa 
Sportowego w Szklarskiej Porębie, 
reprezentuje barwy MKS Karkono-
sze sporty zimowe. Jego trenerem jest 
obecnie Izabela Daniło. Jest mieszkań-
cem Piechowic i kiedyś reprezentował 
UKS Krokus Piechowice.

Joanna Badacz

Udany debiut biathlonistów w zawodach międzynarodowych

M. Góral

Dnia 11.03.2017 w hali spor-
towej przy Szkole Podstawowej 
nr 1 w Piechowicach odbył się 
X Fustal Cup.

Do rywalizacji przystąpiło 
sześć drużyn (Team Piechowice, 
Street Squad, Din-Met, Be Bet-
ter, Orbita, Lp Elektronik), które 
grały systemem „każdy z każ-
dym”. Po rozegranych piętnastu 
spotkaniach (każda z drużyn za-
grała 5 spotkań) na pierwszym 
miejscu turniej zakończyła dru-
żyna Orbita (11 pkt) przed Street 
Squadem (10 pkt) i Teamem Pie-
chowice (7 pkt). Kolejne miej-
sca zajęły drużyny Din-Metu (6 pkt), Be Better 
(6 pkt) oraz Lp Elektornik (3 pkt). W turnieju 
wręczono także wyróżnienia indywidualne. Naj-
lepszym bramkarzem został Andrzej Budner,

 najlepszym strzelcem – Mateusz Bryniak, 
natomiast najlepszym zawodnikiem turnie-
ju wybrano Adriana Jarosza. Gratulujemy
i zapraszamy za rok.
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