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Nowe sztuki, płyta z piosenkami Jadwigi 
Kuty, koncert jubileuszowy w Teatrze Nor-
wida w Jeleniej Górze, komplety na przed-
stawieniach, bilety na niektóre spektakle 
wyprzedane z kilkutygodniowym wyprze-
dzeniem. Teat Nasz z siedzibą w Michało-
wicach przeżywa drugą młodość! 

Ćwierć wieku temu Jadwiga i Tadeusz 
Kutowie zrezygnowali z bezpiecznych 
posad za publiczne pieniądze w teatrze 
w Toruniu i zdecydowali się żyć, tworzyć 
i pracować na własny rachunek w Micha-
łowicach. Mieli dość teatru, w którym 
widownię zapełnia się czasem ucznia-
mi i żołnierzami, którzy idą na spektakl
z obowiązku. Pragnęli prawdziwego teatru, 
w którym widz nie jest przypadkowy, ale 

dokładnie wie, po co przyjeżdża. W cudow-
nie położonym miejscu wybudowali dom
z salą teatralną, który z czasem powiększyli 
o restaurację i pokoje gościnne. 

Ta inwestycja była konieczna, bo Teatr 
Nasz zaczął zdobywać wielką popularność,
a ludzie czuli się w nim tak dobrze, że nie chcie-
li opuszczać jego progów od razu po przedsta-
wieniach. Pragnęli chłonąć jego atmosferę tak-
że dłużej, podczas długich, ale niespiesznych 
rozmów, poznając innych gości, jak również 
fascynujące osobowości pary gospodarzy. Po-
tem przekonali się, że Teatr Nasz i Michałowice 
może być znakomitym miejscem wypoczynku, 
połączonego z dawką rozrywki i sztuki na bar-
dzo wysokim poziomie.

KOS

Powoli, ale systematycznie Piechowice 
wzbogacają się o nowe urządzenia pla-
ców zabaw oraz siłownie zewnętrzne. Po 
„Średnich i Dolnych Piechowicach” oraz 
Górzyńcu gdzie w okresie letnim zostały 
zainstalowane nowe urządzenia, przyszedł 

czas na Pakoszów i Piastów. Na początku 
października przy boisku w Pakoszowie za-
montowano trzy siłownie zewnętrzne, któ-
re wzbogacą teren rekreacyjny w tej części 
miasta, natomiast w Piastowie pojawiły się 
trzy urządzenia dla najmłodszych, które 

zastąpią wyeksploatowane już przyrządy. 
Również w tym przypadku wzbogacą one 
teren rekreacyjny Piastowa, który powinien 
być w przyszłości uzupełniany o kolejne 
elementy zabawowe.

J. Bumażnik

• 28 października (piątek), godz. 19.00
Nasza klasa

(przedstawienie również dla grup)
Miejsce: Teatr Nasz, Michałowice

• 29 października (sobota), godz. 19.00
Szczęściarze

Miejsce: Teatr Nasz, Michałowice

• 4 listopada (piątek), godz. 19.00
Szczęściarze

Miejsce: Teatr Nasz, Michałowice

• 11 listopada (piątek), godz. 19.00
Szczęściarze

Miejsce: Teatr Nasz, Michałowice

• 12 listopada (sobota), godz. 19.00
Nasza klasa

Miejsce: Teatr Nasz, Michałowice

• 19 listopada (sobota), godz. 19.00
Szczęściarze

Miejsce: Teatr Nasz, Michałowice

• 25 listopada (piątek), godz. 19.00
Szczęściarze

Miejsce: Teatr Nasz, Michałowice

• 27 listopada (niedziela), godz. 20.00
koncert jubileuszowy

z okazji 25-lecia Teatru Naszego
Miejsce: Teatr im. C. K. Norwida,
Jelenia Góra

rePertuar

teatru NaszeGo
ListoPaD

Rezerwacje miejsc:
tel. 502 633 518, 603 585 589
www.teatrnasz.pl. Facebook: Teatr Nasz

Teatr Nasz - 25 lat w MichałowicachTeatr Nasz - 25 lat w Michałowicach

Nowa siłownia zewnętrzna i plac zabawNowa siłownia zewnętrzna i plac zabaw
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Nowoczesny jak Metal
W zakładzie Metal Pie-

chowice rozpoczęła się 
budowa nowej hali maga-
zynowej. Okazuje się, że 
to tylko niewielka część 
trwających inwestycji 
a działająca bez wielkie-
go rozgłosu firma może 
pochwalić się wieloma 
sukcesami w branży m.in. 
poprzez wdrażanie inno-
wacyjnych rozwiązań.

Nowa hala magazyno-
wa o powierzchni około 
1200 metrów kwadrato-
wych będzie znajdowała 
się obok głównego bu-
dynku zakładu. Będzie 
w niej mieścił się maga-
zyn drewna oraz stali.

W firmie dobiega tak-
że końca budowa hali produkcyjnej o po-
wierzchni około 1100 metrów kwadrato-
wych. Przylega ona do głównego budynku. 
Budowany jest też plac manewrowy za hala-
mi (patrząc od wjazdu). To konieczność gdyż 
w zakładzie odbywa się kilkadziesiąt odpraw 
dziennie. Wyjeżdża z niego jeden tir dziennie 
oraz wiele mniejszych samochodów z goto-
wym materiałem.

Metal zajmuje się gównie produkcją ele-
mentów ogrodzeń metalowych oraz okuć 
do nadstawek do europalet, czyli opako-
wań wielokrotnego użytku. Nadstawki te 
są wykorzystywane w transporcie różnego 
rodzaju materiałów. Układane jedna na dru-
gą na europalecie tworzą skrzynię, w której 
przechowywany jest towar. Produkowane 
w Metalu okucia przypominają zawiasy, łą-

czą elementy nadstawek. Właściciel zakładu 
Jerzy Siofer mówi, że na tego typu produkty 
jest olbrzymie zapotrzebowanie. – Na nad-
stawkach oparta jest cała logistyka produk-
cji w wielu branżach. Widać to szczególnie 
w przemyśle samochodowym: gdzieś in-
dziej wytwarza się łożyska kulkowe, gdzieś 
indziej – obudowy sprzęgieł, jeszcze indziej 
– korpusy. Cały ten towar jest potem prze-
wożony w inne miejsce. W związku z tym 
potrzebne są bezpieczne opakowania do 
przewożenia tego, wielokrotnego użytku. 
I my je produkujemy – tłumaczy.

Produkty, które powstają w zakładzie 
w Pakoszowie, trafiają do wielu krajów Eu-
ropy, m.in. Czech, Turcji, Szwecji czy na 
Litwę.

Metal produkuje także wysokospecjali-
styczne narzędzia, m.in. dla zakładów dzia-
łających w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie 
Ekonomicznej, dla zakładu w Lubinie. Za-
kład niedawno zakupił maszynę pomiarową, 
która mierzy z dokładnością do 3 mikrome-
trów, czyli trzech tysięcznych milimetra!

W zakładzie mocno rozwinięta jest praca 
badawczo-rozwojowa.

– Robimy wszystko od A do Z we wła-
snym zakresie. Mamy własnych konstruk-
torów. Maszyny wykorzystywane do pro-
dukcji są naszej konstrukcji, produkujemy 
według własnej myśli technologicznej – tłu-
maczy Jerzy Siofer.

Konstruktorzy zakładu opracowali m.in. 
innowacyjną technologię tłoczenia kulek 
stalowych, używanych w produkcji ogro-
dzeń – do zakończenia prętów. Wcześniej 
kulki te były wytwarzane z dwóch zespawa-
nych ze sobą elementów. Metal produkuje 
kulkę z jednego płaskiego kawałka blachy 
stalowej.

– Jeżeli czegoś nie jesteśmy pewni, robi-
my badania. To nas rozwija. To działalność, 
która prowadzi do nowoczesnego sposobu 

wytwarzania. Nie ma innej 
drogi – tłumaczy właściciel.

Budowa nowej hali 
produkcyjnej ma na celu 
stworzenie miejsca do uru-
chomienia kolejnych inno-
wacyjnych zadań inwesty-
cyjnych. 

– Uruchamiamy całkowi-
cie nową produkcję naczyń 
dla przemysłu spożywcze-
go, o pojemności 100 i 200 
litrów. Naczynia o których 
mówię, produkowane są 
z kilku kawałków materia-
łu, my będziemy je tłoczyć 
z jednego. Dzięki temu nie 
będzie to naczynie spawa-
ne. Jak wiadomo, spawy 
zaburzają jednorodność 
stali nierdzewnej, w ich 

miejscu materiał koroduje. To nie jest ko-
rzystne dla przemysłu spożywczego – tłu-
maczy J. Siofer.

Do tego celu w hali zbudowana zostanie pra-
sa o nacisku 600 ton. Zakład buduje ją sam.

– Jeżeli to wyjdzie – mówi Jerzy Siofer 
o nowej technologii – to będzie to rewolucja 
na skalę światową i nie ma tu żadnej me-
galomanii. To dlatego, że nikt nigdzie nie 
odważył się produkować tak złożonego wy-
robu taką technologią.

Naczynia tego typu wykorzystywane są 
głównie w przemyśle mięsnym.

Zakład pracuje też nad całkowitym zauto-
matyzowaniem produkcji nadstawek do eu-
ropalet. To m.in. obniży koszty produkcji. 
Właściciel wyznaje zasadę, że jakość pro-
dukcji jest tym wyższa, im mniejszy jest 
udział człowieka w wytwarzaniu. – Maszy-
na nie ma gorszego dnia, nie ma poniedział-
ku – mówi obrazowo.

Jednocześnie zapewnia, że zwiększenie 
automatyzacji nie spowoduje zmniejszenia 
zatrudnienia w zakładzie (pracuje w nim 
około 90 osób). – Pomimo, że sukcesyw-
nie eliminujemy stanowiska pracy fizycz-
nej, zatrudnienie w firmie się nie zmniejsza 
a raczej się zwiększa, gdyż powstają miejsca 
dla operatorów, przy zwiększonej sprzeda-
ży jest potrzebna dodatkowa obsługa, roz-
wija się zaplecze techniczne. Nowoczesna 
technologia nie zabiera miejsc pracy, ona je 
tworzy – uważa.

Zakład Metal powstał w 1992 roku, w Pa-
koszowie funkcjonuje od 2007 roku. Obec-
nie jest w trakcie przekształcenia z formy 
własnościowej w spółkę z ograniczoną 
odpowiedzialnością. To efekt m.in. wspo-
mnianego rozwoju. Nowa hala produkcyjna 
ma być gotowa w styczniu. Prasa niezbędna 
do opisywanej wcześniej produkcji będzie 
gotowa trochę później – w maju.

Robert Zapora

- Robimy wszystko od A do Z we własnym zakresie - mówi Jerzy Siofer.

Ta maszyna mierzy z dokładnością
do 3 mikrometrów!
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W pierwszej połowie października Zakła-
du Usług Komunalnych rozpoczął przygo-
towania do sezonu zimowego.

ZUK będzie dysponował trzema opłużo-
nymi pojazdami. To dwa ciągniki i samo-
chód ciężarowy. Podobnie było w ubiegłym 
roku. Na terenie zakładu zgromadzono nie-
wielki zapas piasku oraz soli, ale będzie on 
uzupełniany na bieżąco, w miarę potrzeb. 
Do obsługi systemu zimowego utrzymania 
dróg jest zadysponowanych czterech ope-
ratorów. To o dwóch mniej niż w ubiegłym 
roku. Prezes Waldemar Wojtaś zapewnia, że 
poradzą sobie z tym zadaniem przy odpo-
wiedniej organizacji pracy.

Do chwili zamknięcia numeru nie było 
wiadomo czy ZUK, podobnie jak przed 
rokiem, będzie odśnieżał także drogi po-
wiatowe, znajdujące się na terenie Piecho-
wic. Chodzi o ulice: Sudecką, Piastów oraz 
Pakoszowską. Łącznie to około 10 kilo-

metrów dróg. – Wyraziliśmy gotowość do 
realizowania tego zadania, z zaznaczeniem, 
że w przypadku ostrej zimy, powiat będzie 
musiał zabezpieczyć większą kwotę, niż 
w roku ubiegłym – mówi prezes W. Wojtaś. 
W ubiegłym roku starostwo przekazało na 
to zadanie 55 tysięcy złotych. – To wystar-
czyło, ale zima była dość łagodna – przy-
znaje prezes ZUK-u.

Decyzję będą musiały podjąć władze 
miasta i powiatu. Do chwili zamknięcia 
numeru nie było jeszcze ostatecznych roz-
strzygnięć.

W pierwszej połowie października zakoń-
czyły się cząstkowe naprawy ulic (pisaliśmy 
o tym w poprzednim numerze), realizowane 
przez ZUK. Zostały jeszcze drobne naprawy, 
m.in. w Michałowicach. Na bieżąco prowa-
dzone są inne prace porządkowe: wycinka 
drzew i krzewów, przycinanie gałęzi, czysz-
czenie przepustów i rowów. W październiku 

wycięto samosiejki na ulicy Słowackiego, 
Chałubińskiego. Pozostało jeszcze przycię-
cie gałęzi i wycinka pojedynczych drzew 
na ulicach Żymierskiego, Turystycznej 
(w okolicach schroniska młodzieżowego), 
Śnieżnej, 1 Maja,  Słonecznej.

Pracownicy zakładu w październiku po-
rządkowali także cmentarz komunalny. Nie 
przewiduje się zwiększenia liczby miejsc 
parkingowych. – W ubiegłym roku wyrów-
naliśmy teren w górnej części cmentarza 
oraz bocznej, od strony Biedronki, uzysku-
jąc dzięki temu dodatkowe miejsca postojo-
we. To w zupełności wystarczyło, nie mie-
liśmy żadnych sygnałów, że miejsc jest za 
mało – przyznaje prezes.

Z uwagi na wzmożony ruch przy cmenta-
rzach w okresie Wszystkich Świętych upra-
sza się kierowców o cierpliwość i zachowa-
nie szczególnej ostrożności.

R. Z.

W środę (5 października) na terenie wo-
jewództwa dolnośląskiego ruszyła Krajowa 
Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Jeleniogór-
scy policjanci na spotkaniu w sali konferen-
cyjnej Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej 
Górze z przedstawicielami instytucji działa-
jącymi w koalicji na rzecz bezpieczeństwa 
w mieście, przedstawicielami starostwa po-
wiatowego i mediów przedstawili cel opra-
cowania, wdrożenia oraz zaprezentowali 
w jaki sposób korzystać z Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa. Każdy miesz-
kaniec może przekazać policjantom infor-
macje o zagrożeniach, jakie zaobserwował. 
Zostaną one przez nich sprawdzone.

Krajowa Mapa Zagrożeń jest narzędziem 
internetowym pozwalającym na przeka-
zywanie przez mieszkańców informacji 
o miejscach i zdarzeniach, które w ich oce-
nie są niebezpieczne. Każdy z sygnałów 
przekazanych w ten sposób policji zostanie 
sprawdzony przez funkcjonariuszy.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeń-
stwa opiera się o informacje skatalogowane 
w trzech płaszczyznach:

– informacje gromadzone w policyjnych 
systemach informatycznych,

– informacje pozyskiwane od społeczeń-
stwa w trakcie bezpośrednich kontaktów 
z obywatelami, przedstawicielami samo-
rządu terytorialnego i organizacji pozarzą-
dowych, a także w trakcie realizowanych 
debat społecznych poświęconych bezpie-
czeństwu publicznemu,

– informacje pozyskiwane od obywateli 
(internautów) z wykorzystaniem platformy 
wymiany informacji.

Informacje prezentowane na mapach 
uwzględniają zarówno wybrane kategorie 
przestępstw i wykroczeń, jak i zagrożenia, 
które w subiektywnym odczuciu mieszkań-

ców negatywnie wpływają na 
ich poczucie bezpieczeństwa.

Aby przekazać informację 
o miejscu, gdzie według oce-
ny zgłaszającego dochodzi do 
niepokojących, naruszających 
prawo zjawisk, należy wejść na 
policyjną stronę internetową ko-
mendy wojewódzkiej, komen-
dy miejskiej bądź powiatowej. 
Baner z odnośnikiem do Krajo-
wej Mapy Zagrożeń widoczny 
będzie na stronie głównej. Za 
pierwszym razem po uruchomie-
niu Krajowej Mapy Zagrożeń 
Bezpieczeństwa użytkownikowi 
wyświetli się regulamin serwisu 
internetowego. Aby skorzystać 
z możliwości dodania na mapie 
miejsca zagrożonego koniecz-
ne jest zapoznanie się z nim 
i zaakceptowanie jego zapisów. 
Gdy już to uczynimy, pojawi się 
okno mapy zawierające wszyst-
kie zgłoszenia dodane przez 
użytkowników serwisu. Korzy-
stając z wirtualnych narzędzi ja-
kimi dysponuje Krajowa Mapa 
Zagrożeń Bezpieczeństwa, 
możemy zaznaczyć miejsce, którym chcemy 
zainteresować policję, wskazując rodzaj za-
grożenia, jaki według nas w nim występuje. 
W przypadku problemów z obsługą, zawsze 
możemy skorzystać z instrukcji, która w wer-
sji cyfrowej znajduje się w serwisie Krajowej 
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Takie zgło-
szenie trafi do funkcjonariuszy odpowiedniej 
komórki policji. Zebrane informacje zostaną 
następnie sprawdzone przez policjantów.

Należy pamiętać o tym, że zgłoszenia do-
konywane poprzez Krajową Mapę Zagro-

żeń Bezpieczeństwa nie zastępują potrzeby 
pilnej interwencji Policji. W tego typu przy-
padkach należy korzystać z numerów alar-
mowych 112, 997.

Z narzędzia należy korzystać w sposób 
rozsądny. Każde naniesione zagrożenie wy-
woła odpowiednią reakcję Policji. Z jedne-
go łącza internetowego można zgłosić jedno 
zagrożenie na dobę.

podinspektor Edyta Bagrowska
rzecznik prasowy KMP w Jeleniej Górze

Krajowa Mapa Bezpieczeństwa. Czym jest i jak z niej korzystać?

ZUK gotowy do zimy i do Wszystkich Świętych
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1. Prawie 10 mln zł przeznaczono na wsparcie innowacyjności 
produktowej i/lub procesowej na poziomie przedsiębiorstwa (mi-
kroprzedsiębiorstwa działające krócej niż 2 lata).

Mikro firmy działające do 2 lat będą mogły zakupić przede wszystkim 
środki trwałe, wartości niematerialne  i prawne, by:

• wprowadzić do swojego przedsiębiorstwa nowy lub ulepszony pro-
dukt/ usługę lub 

• dokonać zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu 
świadczenia usług

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 tys. zł
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 250 tys. zł
Beneficjent może otrzymać refundację wydatków kwalifikowal-

nych do 60%. 
Ponadto, w ramach projektu będzie można dofinansować:
• wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,
• wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty oso-

bowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę,
• nieruchomość niezabudowaną/ zabudowaną do 10% całkowitych 

kosztów kwalifikowalnych,
• budowę/przebudowę/rozbudowę/modernizację nieruchomości za-

budowanej do 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych,
• wkład niepieniężny stanowiący część wkładu własnego do 10% cał-

kowitych kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać 
od 31.10.2016 r. do 09.11.2016 r.

Dokumentacja konkursowa zawierająca warunki udziału w konkursie 
jest opublikowana na stronie 

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-na-
borow-wnioskow/470-1-5-1-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-
i-procesowej-msp-konkurs-horyzontalny-mikroprzedsiebiorstwa-do-2-
lat.html

2. Ponad 56 mln zł przeznaczono na wsparcie innowacyjności 
produktowej i procesowej na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłącze-
niem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat).

Przedsiębiorcy będą mogli zakupić przede wszystkim środki trwałe, 
wartości niematerialne i prawne, by:

• wprowadzić do swojego przedsiębiorstwa nowy lub ulepszony pro-
dukt/ usługę lub 

• dokonać zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu 
świadczenia usług

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. zł 
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 mln zł   
Beneficjent może otrzymać refundację wydatków kwalifikowalnych 

w zależności od wielkości:

Ponadto, w ramach projektu będzie można dofinansować:
• wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji projektu,
• wydatki osobowe związane z zarządzaniem projektem/ koszty oso-

bowe związane z zarządzaniem projektem z tytułu umowy o pracę,
• nieruchomość niezabudowaną/zabudowaną do 10% całkowitych 

kosztów kwalifikowalnych,
• budowę/przebudowę/rozbudowę/modernizację nieruchomości za-

budowanej do 25% całkowitych kosztów kwalifikowalnych,
• wkład niepieniężny stanowiący część wkładu własnego do 10% cał-

kowitych kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski o dofinansowanie projektów można składać
od 31.10.2016 r. do 09.11.2016 r.

Dokumentacja konkursowa zawierająca warunki udziału w konkursie 
jest opublikowana na stronie 

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-na-
borow-wnioskow/468-1-5-1-a-wsparcie-innowacyjnosci-produktowej-
i-procesowej-msp-konkurs-horyzontalny-msp-powyzej-2-lat.html

Pytania dotyczące warunków udziału i aplikowania
o dotacje można kierować poprzez:

e – mail: info.dip@umwd.pl, tel.: 71 776 58 13-14,
w siedzibie DIP:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ul. Strzegomska 2-4, 53-611 Wrocław

Jednostka samorządu terytorialnego Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca
ogłosiła 30 września 2 konkursy dla małych i średnich przedsiębiorstw

Przedsiębiorca   Maksymalny poziom dofinansowania
mikro i mały   45%
średni     35%

Pod koniec września Gmina Miejska 
Piechowice uzyskała pozwolenie na rozbu-
dowę łącznika pomiędzy ulicami Szkolną a 
Żymierskiego w Piechowicach.

Decyzja starostwa została wydana w 
dniu 26 września. W ramach zadania prze-
widziano przebudowę i rozbudowę istnie-
jącej infrastruktury drogowej oraz ciągów 
pieszych, przebudowę skrzyżowań, prze-
budowę i rozbudowę oświetlenia ulicznego 
oraz montaż systemu monitoringu. Będzie 
też kanalizacja deszczowa.

Chodzi o niewielki (234 metry), ale niezwy-
kle istotny dla poprawy komunikacji w cen-
trum miasta odcinek drogi. Zaczyna się przy 
ul. Szkolnej, nieopodal wejścia do szkoły i 
prowadzi pomiędzy blokami do skrzyżowania 
z drogą wojewódzką – ulicą Żymierskiego.

W projekcie założono, że będzie to dro-

ga klasy D (droga 
dojazdowa) o szero-
kości jezdni 2x2,5 
metra. Prędkość pro-
jektowa to 30 km/h. 
Wzdłuż drogi będą 
wykonane chodniki 
o szerokości 1,5 – 2 
metry, przewidziano 
tez zatoczki dla sa-
mochodów, umożli-
wiające parkowanie 
równoległe i prosto-
padłe. Przewidziano 
też zjazdy na istnie-
jące drogi osiedlowe.

Pozostaje jeszcze pytanie, kiedy nastą-
pi realizacja inwestycji? Miasto będzie 
starało się o uzyskanie dofinansowania ze 

środków unijnych, z puli na rewitalizację 
zdegradowanych obszarów. Jeśli nie, pozo-
stanie jeszcze możliwość wykonania tego 
zadania z własnych środków.

Budowa łącznika coraz bliżej

R. Z.
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Waldemar Wojtaś został 
prezesem Zarządu Oddzia-
łu Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożar-
nych RP w Jeleniej Górze. 
Zarząd wybrał go podczas 
zjazdu powiatowego, któ-
ry odbył się 8 października 
w Piechowicach.

W zjeździe brali udział 
przedstawiciele z poszcze-
gólnych jednostek, wybra-
ni wcześniej na zjazdach 
gminnych i w jednostkach 
OSP oraz delegaci z tych 
jednostek. Uprawnionymi 
do głosowania byli tylko 
delegaci, których zadaniem 
było m.in. zatwierdzenie nowego zarządu. 
Skład zarządu był znany wcześniej, ponieważ 
stanowią go wybrani w czasie kampanii spra-
wozdawczo-wyborczej, przedstawiciele. Każ-
da jednostka miała przydzieloną liczbę miejsc 
w zarządzie powiatowym i wskazywała kan-
dydatów na wspomnianych zjazdach (Piecho-
wice miały jedno miejsce). Łącznie w ten spo-
sób wskazano 13 osób. Dwie kolejne (zarząd 
liczy 15 osób) zostały wybrane podczas zjazdu 
powiatowego. Są to przedstawiciele stowarzy-
szeń i instytucji  współpracujących z OSP.

Zarząd na swym pierwszym posiedzeniu 
w dniu zjazdu, spośród siebie wybrał tylko 
prezesa. Waldemar Wojtaś był jedynym kan-
dydatem i został wybrany w głosowaniu jaw-
nym. Zadaniem prezesa powiatowego OSP 
jest kierowanie wszystkimi jednostkami OSP 
na terenie powiatu, dbanie o to, by jednostki 
realizowały zadania statutowe. Prezes odpo-
wiada także za organizację uroczystości stra-
żackich, zawodów sportowo-pożarniczych, 
turniejów wiedzy pożarniczej, konkursów 
plastycznych o tematyce ppoż., organizację 
młodzieżowych drużyn pożarniczych, itp.

– Jestem członkiem władz powiatowych 
i wojewódzkich od 10 lat. Moja wiedza i do-
świadczenie, a także nauka, jaką pobrałem 
prowadząc OSP w Piechowicach spowodo-
wały, że zdecydowałem się przyjąć propozy-
cję kierowania powiatowym zarządem OSP – 
mówi Waldemar Wojtaś. – Uważam, że mam 
odpowiednią wiedzę, kontakty i że mogę do-
brze sprawować tę funkcję.

Jako priorytet stawia sobie podniesie-
nie rangi obchodów Dnia Strażaka. – Naj-
częściej jednostki OSP obchodzą te święta 
u siebie. Tam wręczane są medale i odznacze-
nia. Tylko, że szersze grono tego nie widzi. 
Jesteśmy najliczniejszą formacją mundurową 
na terenie powiatu jeleniogórskiego. Każda 
jednostka ma nowy samochód. Jest co poka-
zać i musimy zadbać o to, by społeczeństwo 
to dostrzegło – mówi. Obchody Dnia Straża-

ka chce organizować na Placu Ratuszowym 
w Jeleniej Górze.

Jednocześnie chce przywrócić odpowied-
nią rangę zarządom gminnym OSP. – Zdarza-
ło się, że poszczególne jednostki próbowały 
omijać zarządy gminne np. przy składaniu 
wniosków o odznaczenia czy dotacje. Teraz 
będą musiały zachować pełną ścieżkę służ-
bową – podkreśla. – Jest także wiele do po-
prawy w zakresie umundurowanie strażaków. 
Trzeba wspomóc druhów, by byli ubrani re-
gulaminowo i przestrzegali ceremoniału.

Waldemar Wojtaś został także wskazany 
jako przedstawiciel do zarządu wojewódzkie-
go OSP. Zjazd wskazał dwóch przedstawicie-
li, drugim jest Stanisław Leszcz, wiceprezes 
gminnego OSP w Gminie Jeżów Sudecki.

Zarząd musi jeszcze wyłonić prezydium, m.in. 
zastępców prezesa powiatowego. Wyborów tych 
dokonano 20 października, już po zamknięciu 
wydania Informatora Piechowickiego.

W. Wojtaś jest prezesem OSP w Piecho-
wicach od czerwca 2005 roku. W tym czasie 
poprawił się wizerunek jednostki, podniesio-
no poziom wyszkolenia JOT-u i zwiększo-
no jego stan, wymieniono umundurowanie 
strażaków, pozyskano dotacje, dzięki którym 
systematycznie dokonywane są remonty sie-
dziby OSP. Obecny prezes doprowadził także 
do ufundowania jednostce nowego sztan-
daru (2010 rok), zadbał o wymianę  taboru 
strażackiego. W różnej formie, doprowadził 
do upamiętnienia nieżyjących druhów. Re-
aktywował działalność strażackiej orkiestry 
dętej oraz spowodował powołanie młodzie-
żowej drużyny pożarniczej. Z jego inicjaty-
wy zaczęły odbywać się konkursy wiedzy 
pożarniczej, a w roku bieżącym zainicjował 
coroczne przeprowadzanie zawodów sporto-
wo-pożarniczych o puchar przechodni preze-
sa OSP, dla przedszkolaków pt. Przedszkolak 
Strażakiem. W marcu tego roku został wybra-
ny prezesem OSP w Piechowicach na kolejną 
kadencję. Może łączyć funkcje prezesa OSP 
w Piechowicach oraz prezesa powiatowego.

Piechowiczanin prezesem
powiatowym OSP

Uchwały rady
Na sesji w dniu 29 września 2016 

roku Rada Miasta Piechowice podjęła 
uchwały w sprawie:

– zmiany Uchwały nr 70/XII/2015 
Rady Miasta Piechowice z dnia 25 sierp-
nia 2015 r. w sprawie zasad udzielania 
i rozmiaru obniżek dla nauczycieli, któ-
rym powierzono stanowiska kierownicze 
oraz w sprawie ustalenia tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru zajęć nauczy-
cieli szkół niewymienionych w art. 42 
ust.3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. 
w publicznych przedszkolach i szkołach 
prowadzonych przez Gminę Miejską Pie-
chowice (Uchwała nr 164/XXVI/2016)

– zmiany w budżecie Gminy Miejskiej 
Piechowice na rok 2016 (Uchwała  nr 
165/XXVI/2016)

– zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Miejskiej Piechowice 
(Uchwała nr 166/XXVI/2016)

– przyjęcia od Powiatu Jeleniogór-
skiego zadania polegającego na zimo-
wym utrzymaniu dróg powiatowych na 
terenie Gminy Miejskiej Piechowice 
(Uchwała  nr 167/XXVI/2016)

– rozpatrzenia skargi na działalność 
Burmistrza Miasta Piechowice (Uchwa-
ła nr 168/XXVI/2016)

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

R. Z.

Powstają rady seniorów

Lokalna Grupa Działania Partner-
stwo Ducha Gór informuje, że ruszają 
spotkania we wszystkich gminach po-
wiatu jeleniogórskiego organizowane 
w ramach realizacji projektu Seniorzy 
decydują! Gminne Rady Seniorów!

Powstanie po nich diagnoza potrzeb 
seniorów, wypracowana i skonsulto-
wane społecznie, która może być pod-
stawą do dokumentów lub strategii na 
rzecz osób starszych oraz opracowanie 
Mikroinicjatywy Seniorów.

Spotkania dla mieszkańców Piecho-
wic odbędą się w dniach 9, 17 i 24 
listopada w godzinach 10.00-14.00 
w Piechowickim Ośrodku Kultury, 
ul. Żymierskiego 53.

Burmistrz miasta Piechowice

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 
pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o sa-
morządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 
r. poz. 446 ) oraz art. 35 ust. 1 usta-
wy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami  (tj. Dz. U. z 2015 
r. poz. 1774 z późn. zm.) informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miasta Piecho-
wice został wywieszony wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do dzierża-
wy pod numerem: RG. 6845.15.2016 
i RG.6845.16.2016 oraz wykaz nieru-
chomości przeznaczonych do sprzeda-
ży pod numerem: RG.6840.1.9.2016

Waldemar Wojtaś został
prezesem powiatowym OSP.
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Zrobili, co mogli dla Anety
Do pomocy włączyły się setki osób. 

Zbierali pieniądze na leczenie ciężko chorej 
Anety Żyłki, mieszkanki Piechowic. Miała 
rozpocząć hospitalizację w Warszawie. To 
była dla niej jedyna nadzieja. Niestety, 36-
latka przegrała walkę z rakiem.

Aneta w lutym tego roku dowiedziała 
się, że choruje na nowotwora złośliwego 
jajników. Guz był duży, nieoperacyjny. To 
było jak wyrok. W międzyczasie jeszcze 
okazało się, że ma przerzuty. Podjęła che-
mioterapię. Niestety, w połowie września 
choroba uderzyła z podwójną siłą. Było 
coraz gorzej: Aneta miała problemy z po-
ruszaniem się, bardzo szybko się męczyła. 
Nie było mowy o samodzielnym funkcjo-
nowaniu. Zamieszkała z rodzicami, którzy 
opiekowali się nią.

Przyjaciele postanowili jej pomóc. Klau-
dia, Kuba i Marek zorganizowali 2 paź-
dziernika festyn na stadionie w Piechowi-
cach. – W zasadzie przygotowaliśmy go
w tydzień. Wiedzieliśmy, że jest taka po-
trzeba i postanowiliśmy działać – tłuma-
czyła Klaudia Zakrzewska. – Aneta jest 
najwspanialszą osobą na świecie, jest za-
wsze promienna, nigdy nikogo nie oszuku-
je, powie w twarz, co myśli.

Do pomocy przy organizacji imprezy 

włączyło się wiele fi rm oraz osób prywat-
nych, każdy chciał dać coś od siebie. Na 
imprezie było wiele atrakcji, zarówno dla 
dzieci jak i dorosłych, między innymi moż-
na było przejechać się limuzyną, jeepem 
czy wozem strażackim, jednak największą 
popularnością cieszyły się domowe wypie-
ki, dmuchany zamek oraz ścianka wspi-
naczkowa. 

Impreza była reklamowana głównie
w internecie oraz na plakatach, a mimo to 
przyszły setki osób. Dla wielu dorosłych 
była to okazja, by się spotkać po latach, 
porozmawiać. Dzieci korzystały z licznych 
atrakcji.

Organizatorzy zebrali całkiem sporą 
sumę. Pieniądze były potrzebne na lecze-
nie 36-latki. Mimo starań lekarzy z Jeleniej 
Góry i Wrocławia, dotychczasowe lecze-
nie nie przynosiło spodziewanych rezulta-
tów. Kobieta chciała podjąć hospitalizację
w kliniec w Warszawie. – Nowotwór zaata-
kował otrzewną, a w tej klinice zaczynają 
leczenie od otrzewnej – tłumaczyła nam. – 
To dla mnie olbrzymia szansa.

Niestety, Aneta Żyłka nie doczekała 
upragnionego leczenia. Zmarła dwa ty-
godnie po festynie. Rozmawialiśmy z nią 
na stadionie. Przyszła, by podziękować 

organizatorom, choć już wtedy nie czuła 
się najlepiej. Miała wodobrzusze. W ciągu 
ośmiu dni poprzedzających festyn cztery 
razy przeprowadzano zabieg nakłucia jamy 
brzusznej. – Rano myślałam, że nie wstanę, 
ale pomyślałam, że muszę zacisnąć zęby
i przyjść, choćby po to, żeby podzięko-
wać wszystkim – przyznała. Była bardzo 
mile zaskoczona zarówno organizacją, jak
i tym, że tak wielu ludzi przyszło.

– Jestem strasznie wszystkim wdzięczna, 
nie spodziewałam się, że mam tylu przyja-
ciół – wydusiła ze wzruszeniem. – Czasu by 
zabrakło by wymienić wszystkich, którym 
chciałabym podziękować. Mojej wspaniałej 
rodzinie – mówiła. Podczas naszej krótkiej 
rozmowy co chwilę podchodzili do niej 
znajomi, witali się, pozdrawiali. – Musisz 
walczyć – powiedział jeden z uczestników. 
– No pewnie, że będę walczyła – odpowie-
działa spokojnym głosem. I walczyła, choć 
od początku w tym nierównym pojedynku 
nie miała wielkich szans...

– Widać było, że cierpi, ale mimo tego
z uśmiechem witała się z każdym. Do koń-
ca była pogodna i miła. Tak, jak przez całe 
życie. I taką ją zapamiętamy – podsumo-
wał jeden z kolegów Anety.

Robert Zapora
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Z inicjatywy Stowarzyszenia Chór Pa-
rafi alny Harfa 1 października z okazji 
Międzynarodowego Dnia Muzyki, w sali 
Piechowickiego Domu Kultury odbył się 
wyjątkowy koncert. Tym razem gwiazdą 
wieczoru była sopranistka światowej sła-
wy Anna Patrys. Jednak oddajmy sprawie-
dliwości zadość i zrelacjonujmy po kolei 
wszystko to, co się działo tego popołudnia.

Jako pierwszy na scenie pojawił się chór 
dziecięcy „Cieplickie Trele” ze Szkoły Mu-
zycznej im. Janiny Garści w Jeleniej Górze 
pod dyrekcją Pani Moniki Frąckiewicz-Mo-
tyki. Zaśpiewali nam przeboje muzyki roz-
rywkowej takie, jak:  Only You zespołu FLY-
ING PICKETS, „Radosna samba” – muzyka 
Dariusz Jaros, „Cierpliwie czekam” z fi lmu 
„Zaplątani” Walta Disneya oraz „Sunsire 
Sunset” z musicalu „ Skrzypek na dachu”.
W tym ostatnim utworze Chór Harfa dołą-
czył do wykonawców. Aplauz widowni nie 
miał końca. W dalszej części koncertu Chór 
Harfa prowadzony przez Panią Wiesławę To-
biasz zaprezentował swój program: „Odpo-
wie Ci wiatr” Boba Dylana, „Hallo Django”
W. A. Mozarta. Chórzyści Harfy w nietypo-
wym dla siebie repertuarze pokazali, że po-
trafi ą śpiewać nie tylko pieśni kościelne.

Czas na gwiazdę wieczoru – Annę Pa-
trys, gwiazdę światowych scen operowych. 
Podczas swojego recitalu zaprezentowa-
ła następujące utwory muzyki klasycznej: 
„Zaproszenie do podróży” – Henri Duparc, 
dwie pieśni z cyklu 5 poematów – Charles 

Baudelaire, „U woz mamo” z cyklu Pieśni 
kurpiowskie – Karola Szymanowskiego, 
„Pieśń Roksany” z opery Król Roger Ka-
rola Szymanowskiego, „Spóźniony słowik” 
Witolda Lutosławskiego, do słów Juliana 
Tuwima, „Rano” Ryszarda Strausa.

O walorach interpretacyjnych pani Anny 
moglibyśmy pisać poematy. Ale my powie-
my - takiej artystki w Piechowicach jesz-
cze nie było. Takiego aplauzu Piechowice 
jeszcze nie słyszały. Często szukamy zna-
komitości po świecie nie wiedząc o rodzi-
mych sławach z naszych okolic. Dzisiaj już 
wiemy. Jej wspaniały głos, wspaniałe, per-
fekcyjne wykonanie w/w utworów ukazało 
nam piękno muzyki klasycznej. Otrzymali-
śmy wspaniałą lekcję muzyki. Wielu z nas 
po tym występie zmieniło swoje poglądy 
dotyczące pieśni operowych.

Nie byłoby tych wspaniałych słów o wy-
konawcach koncertu, gdyby nie akompa-
niament Pani Aleksandry Orłukowicz. Pani 
Ola pracująca na stałe w Akademii Muzycz-
nej we Wrocławiu, pokazała swój artyzm 
na najwyższym poziomie. Podczas akom-
paniowania dla chórzystów jak i dla pani 
Anny, budziliśmy się ze snu zimowego. Do-
dawała nam animuszu w śpiewie, pewności 
siebie i spokoju ducha.

Ostatnimi wykonawcami tego koncer-
tu był zespół folklorystyczny z Holandii. 
Zachodni Fryzowie zaprezentowali nam 
tradycyjne tańce w historycznych strojach 
połączone z muzyką graną na oryginal-

nych in-
strumen-
tach.

A co się działo na widowni? Nie uwie-
rzycie – połowa widowni tańczyła razem
z artystami z Holandii. Nie było barier kul-
turowych, nie było problemu z dogadywa-
niem się, mimo braku znajomości języka 
holenderskiego.

Brawa dla Piechowiczan. Niech się uczą 
politycy od nas integracji między narodami.

Międzynarodowy Dzień Muzyki odbył 
się dzięki dofi nansowaniu z Urzędu Miasta 
Piechowice, w ramach współpracy z orga-
nizacjami pozarządowymi. Szczególne po-
dziękowania kierujemy do burmistrza Wi-
tolda Rudolfa. Jego decyzje pozwoliły nam 
organizatorom działać. Sponsorami koncer-
tu była piekarnia Halutek i piekarnia Ulijan-
ka. Serdeczne dzięki za smakołyki, jakimi 
zostaliśmy obdarowani. Właściciele piekar-
ni nie dość, że obdarowują nas prezentami, 
to zawsze są na koncertach organizowanych 
przez Stowarzyszenie Chór Parafi alny Har-
fa. Wielkie słowa podzięki należą się Pani 
dyrektor Annie Kalisz z Ośrodka Kultury
w Piechowicach za współpracę.  Jej zaufa-
nie do nas, organizatorów, to najwyższa 
ocena dla nas, za trudy wkładane w organi-
zację koncertów. Nie zapominamy oczywi-
ście o Hucie Szkła Kryształowego Julia – za 
wspaniałe pamiątki dla uczestników.

Wielkie słowa podziękowań kierujemy 
do widowni. Wiemy, że brakowało miejsc 
siedzących. Postaramy się poprawić. Nie 
spodziewaliśmy się tak dużej frekwencji. 
Do zobaczenia i do usłyszenia na scenach 
koncertowych. Dziękujemy!

Andrzej Tobiasz
prezes Chóru Harfa

Z inicjatywy Stowarzyszenia Chór Pa-
rafi alny Harfa 1 października z okazji 
Międzynarodowego Dnia Muzyki, w sali 

Baudelaire, „U woz mamo” z cyklu Pieśni 
kurpiowskie – Karola Szymanowskiego, 
„Pieśń Roksany” z opery Król Roger Ka-

A co się działo na widowni? Nie uwie-
rzycie – połowa widowni tańczyła razem
z artystami z Holandii. Nie było barier kul-

Międzynarodowy 
Dzień Muzyki 2016

ZDJĘCIA: R. ZAPORA
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zagościł
w METALU

W deszczową sobotę (8 października) pogoda popsuła 
szyki organizatorom i uczestnikom imprezy pn. DZIEŃ 
JESIENI. To artystyczno - rekreacyjne wydarzenie, któ-
re na stałe wpisało się już w kalendarz piechowickich 
imprez realizowane było od 2012 r.  na terenie zielonym 
gościnnego Pałacu Pakoszów. Tym razem niesprzyjają-
ca aura i intensywne opady deszczu kazały nam szukać 
innego rozwiązania. Mimo najszczerszych chęci ze stro-
ny właścicieli Pałacu Pakoszów nie udało się przenieść 
imprezy pod dach pałacu. Pomógł bliski sąsiad tj. fi rma 
Metal Piechowice, a właściwie jej właściciel - p. Jerzy 
Siofer, który zgodził się użyczyć nam pomieszczeń na 
potrzeby Dnia Jesieni. W okazałym holu PHP Metal 
zrealizowane zostały występy artystyczne i jesienne 
konkursy, a w sali obok zabawy i warsztaty plastycz-
ne dla dzieci. Przed budynkiem znalazło się miejsce na 
grilla i kiełbaski, z których mimo deszczowej pogody 
chętnie korzystali licznie przybyli goście. Gości było na 
tyle dużo, że niemały hol i sala okazały się troszkę za 
ciasne, aby zapewnić pełen komfort zarówno artystom, 
jak i odbiorcom. Mimo tych niedoskonałych warunków 
fantastycznie zaprezentował się chór PSM im. Janiny 
Garści z Jeleniej Góry, chór Harfa oraz zespół Szklarki. 
Udał się również pokaz magii, którym p. Michał Gaweł 
oczarował dzieci oraz jesienne konkursy i zabawy pla-
styczne. Zabawy i konkursy odbyły się w nie do końca 
komfortowych warunkach, ale obfi tość nagród ufundo-
wanych przez Pałac Pakoszów i Piechowicki Ośrodek 
Kultury sowicie zrekompensowała ten trud. P. Ingrid 
Hartmann - właścicielka pałacu jako wieloletni współ-
organizator Dnia Jesieni osobiście dopilnowała, aby na 
imprezie nie zabrakło pysznego ciasta z pałacowej kuch-
ni i do samego końca wręczała nagrody zwycięzcom. 
Równie wiele serca w organizację tej imprezy włożył 
radny osiedla Piastów i Pakoszów p. Leon Smolczyński, 
który z pomocą mieszkanek tego osiedla przez 3 godz 
nieustannie grillował i wydawał wszystkim pyszne kieł-
baski. Na zakończenie tego wydarzenia p. Hartmann 
zapewniła organizatorów i gości, że wierzy iż przyszły 
rok przyniesie nam ładną pogodę i będziemy mogli się 
ponownie spotkać podczas Dnia Jesieni na terenie Pała-
cu Pakoszów. Tegoroczna impreza dowodzi, że Piecho-
wiczanie to ludzie wielkiego serca, którzy lubią nieść 
pomoc innym. Do tego grona dopisujemy wielkimi lite-
rami pana JERZEGO SIOFERA i fi rmę METAL.

POK

Dyrektor i pracownicy Piechowickiego Ośrodka Kultury składają serdeczne podziękowania za pomoc i wsparcie przy organizacji im-
prezy Dzień Jesieni dla: p. Ingrid i Haagena Hartman oraz pracowników Pałacu Pakoszów, p. Jerzego Siofera, p. Leona Smolczyńskiego 
i p. Ireny Chromik, harcerzy ze szczepu „Cicha Dolina”, a w szczególności Mateusza Kozika, Mateusza i Dawida Matusiak, Eweliny 
Gawlik, Oliwii Niemiec i Julki Pyziak.
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Przejście dookoła Kotliny Jeleniogórskiej 
na Osiedlu Górzyniec

Stało się już tradycją, że Rada Osiedla Gó-
rzyniec od kilku lat wspiera organizację punk-
tu kontrolnego „Przejścia Dookoła Kotliny 
Jeleniogórskiej im. Daniela Ważyńskiego 
i Mateusza Hryncewicza”. Punktu zlokalizo-
wanego na terenie naszego Osiedla, u zbiegu 
ulic Słonecznej i Grzybowej, na wszystkim 
dobrze znanym placu za szlabanami kolejo-
wymi. Z uwagi na porę roku w jakiej odbywa 
się ten ciekawy i ekstremalny rajd zaintere-
sowanie i udział Mieszkańców jest z reguły 
uzależniony od pogody. W tym roku wyjąt-
kowo nam dopisała i sobotę 15 października 
mieliśmy okazję po raz kolejny gościć na 
naszym Osiedlu niestrudzonych uczestników 
tej imprezy, których na punkcie kontrolnym 
gromkimi brawami witali licznie przybyli 
w tym dniu Mieszkańcy. Wszyscy byliśmy 
pod wrażeniem samozaparcia i determinacji 
zawodników w walce ze zmęczeniem, samot-
ną wędrówką, zwłaszcza po leśnych i odlud-
nych terenach naszej Kotliny. Mieszkańcy 
Osiedla z sympatią nazywają uczestników 
tej imprezy „Świetlikami”, z uwagi na to, że 
czas ich przemarszu wypada w Górzyńcu już 
po zmroku, a każdy z nich jest wyposażony 
w latarkę. Biorąc pod uwagę to, że jest to już 
końcowy odcinek rajdu, zmęczenie powodu-

je, że poruszają się już wolniej, niemal maje-
statycznie, a noc dopełnia magią.

Jak co roku Organizatorzy zapewniają mery-
toryczną obsadę punktu kontrolnego, natomiast 
Mieszkańcy przygotowują „towarzyszącą” im-
prezę integracyjną. Obie świetnie się wzajem-
nie uzupełniają, a uczestnicy rajdu bardzo czę-
sto znajdują dłuższą chwilę, aby odpocząć w 
naszym towarzystwie, smakując przygotowane 
smakołyki. Serwowana w latach ubiegłych po-
midorowa była w tym roku z rozrzewnieniem 
wspominana przez niejednego uczestnika. 

Biorąc pod uwagę fakt, że „Przejście…” 
jest rajdem ekstremalnym, tj. trasa do poko-
nania ma przeszło 140 km, a limit czasu na jej 
pokonanie wynosi 48 godzin, punkt kontrolny 
musi być „czynny” od ok.16.00 w sobotę do 
godzin popołudniowych w niedzielę – zatem 
również współorganizatorzy muszą się wyka-
zać „ekstremalną” wytrzymałością. W miłej i 

sympatycznej atmosferze, przy 
wspólnym ognisku, najwytr-
walsi spędzili nieprzerwanie 
12 godzin, a ostatnich poże-
gnano o 4 nad ranem…

Czym jest „Przejście…” ?
8 lutego 2005 Daniel Wa-

żyński i Mateusz Hryncewicz 
wybrali się na patrol narciar-
ski w rejonie Małego Stawu. 
Poprzedniego dnia zaczęło 
mocno wiać od południowe-
go zachodu, co spowodowało 
nagromadzenie luźnego ma-
teriału śnieżnego nad Źlebem 
Slalomowym. To częsta sytuacja w naszych 
górach i powód dużej liczby lawin. Tworzą 
się tzw.  poduszki powietrzne, gdzie nawiany, 
lekki, niezwiązany z podłożem śnieg odkła-
da się w stromych miejscach na poprzednio 
zmrożonym, twardym podłożu. Chłopaki 
wjechali do źlebu około godziny 11.00. Byli 
już daleko za połową, kiedy lawina ruszyła... 
Miała około 250 m długości i grubości ponad 
8 m. Wypadek dostrzegli turyści z Samotni 
i powiadomili GOPR. Zlokalizowanie zasy-
panych ludzi było możliwe dzięki specjalnym 

nadajnikom, tzw. pipsom.
Pierwszego, po mniej więcej 

35 minutach, odkopano Danie-
la Ważyńskiego. Śmigłowiec 
odtransportował go do szpitala 
w Jeleniej Górze. Kilkadziesiąt 
minut później wydobyto Ma-
teusza Hryncewicza. Czeskie 
„śmigło” zabrało go do Hradca 
Králové. Niestety, obaj poszko-
dowani byli tak bardzo wyzię-
bieni, że lekarzom nie udało się 
ich uratować.

Daniel miał 32 lata. Służył 
już prawie 10 lat w Grupie Kar-

konoskiej GOPR. Był mieszkańcem Jeleniej 
Góry. Miał dziewczynę z którą planował się 
zaręczyć. Był doświadczonym Ratownikiem 
i człowiekiem gór. W ciągu kilku lat działal-
ności wyróżniał się wszechstronnością - był 
zarówno dobrym narciarzem, jak i wspina-
czem zimowym czy letnim. Podejmował 
wszystkie możliwe wyzwania. Startował 
w rajdach przygodowych, biegach długody-
stansowych czy maratonach rowerowych.

Mateusz był 10 lat młodszy. Karierę 
w GOPR  zaczął w grupie Jurajskiej. Mateusz 
był z Wrocławia, gdzie studiował. Niecały 
rok przed feralnym lutym 2005go przeniósł 
się do Grupy Karkonoskiej. Od razu zaczął 
się intensywnie udzielać i dało się wyczuć 
jego zaangażowanie w góry i pomoc innym. 
Był pełen zapału i energii. 

– Myślę, że żaden z nich, ani Mateusz, 

ani „Danon”, nie chce, abyśmy ze smutkiem 
wspominali ich życie. Byli ludźmi wesołymi, 
pełnymi energii oraz życiowej radości i na 
pewno, patrząc na nas z góry, cieszą się na-
dal, tylko w innym wymiarze. Dlatego musi-
my ich wspominać z radością, bo zasłużyli na 
to – broni sposobu świętowania tej smutnej 
rocznicy Maciej Koziński, przyjaciel Daniela. 
– Moja znajomość z „Danonem”, a można ją 
nazwać dobrą, pochodziła z dyżurów i tylko 
z dyżurów, ale łączyło nas po prostu pokre-
wieństwo dusz. Te same opinie na te same 
tematy, takie same zainteresowania i akcep-
tacja pomysłów, które inni uważali za głupie. 
Z tych pomysłów, rozmów zrodziło się wła-
śnie Przejście – to był efekt wspólnego dyżu-
ru i rozmowy o jakimś „szalonym przedsię-
wzięciu”.

Maciej Koziński i Bartek Podkański stali 
się swoistymi kustoszami pamięci nieżyjących 
kolegów. Pamięci w takich formach, jakich 
w ich przekonaniu chcieliby Daniel i Mateusz. 

I tak zrodziła się ideaa „Przejścia Dookoła 
Kotliny Jeleniogórskiej im. Daniela Ważyń-
skiego i Mateusza Hryncewicza”.

Czym jest ten ekstremalny rajd…?
„Przejście..” jest turystycznym rajdem eks-

tremalnym, którego celem jest podjęcie próby 
przejścia dookoła Kotliny Jeleniogórskiej. 
Trasa prowadzi przez najwyższe grzbiety 
czterech pasm górskich otaczających kotli-
nę: Karkonosze, Rudawy Janowickie, Góry 
Kaczawskie oraz Góry Izerskie. Zamknię-
ta jest ona w pętlę o długości ok. 145 km, 
a na jej pokonanie uczestnicy mają 48 godzin. 
W tym roku po raz pierwszy odbyła się rów-
nież druga impreza pod nazwą UltraKotlina 
(na dystansie 130 i 70 km), która miała cha-
rakter ultra maratonu  z elementami biegu na 
orientację z limitem czasu 34 godziny. W obu 
przypadkach zawodnicy poruszają się po tra-
sie wyznaczonej przez organizatorów.

W tekście wykorzystano informacje i cy-
taty zamieszczone na stronie Organizatora 
przejścia tj. www.przejsciekotliny.org.

Dorota Piróg 
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W sobotę ,15 października 2016r, zarząd 
osiedla Michałowice wraz ze Stowarzysze-
niem Michałowice zorganizowali imprezę 
plenerową pt „Każdy kij ma dwa końce – do 
chodzenia i ogniskowy”.

Impreza odbyła się na osiedlu Michało-
wice na terenie Młodzieżowego Schroniska 
‘Złoty Widok” i brało w niej udział ok. 40 
osób. Rozpoczęła się o godz. 11.00 instruk-
tażem nordic walking oraz ćwiczeniami roz-
grzewającymi  pod profesjonalnym okiem 
instruktorki, po czym grupa ochotników 
poszła/pognała w las.

Pozostali na schroniskowym boisku 
uczestnicy zabawy rozpalili ognisko, przy-
gotowali kawę i herbatę, rozłożyli na sto-
łach „bilety wstępu” – wszystkie bilety były 
smaczne!

Także Urząd Miasta Piechowice oraz 
OSP Piechowice dokarmili bawiących się 
Michałowiczan i ich przyjaciół- kiełbasek 
do pieczenia nad ogniskiem było w bród 
i strażacki  bigos był wyśmienity. 

Po powrocie wędrowcy odpoczęli, posi-
lili się, podzielili się wrażeniami z treningu 

i ruszyli do następnego 
wyzwania – meczu 
piłki nożnej. Po me-
czu piłkarze odpoczę-
li, posili się, podzie-
lili się wrażeniami 
i ruszyli do następne-
go wyzwania – festi-
walu piosenki.

Po przeglądzie pio-
senki turystycznej, 
biesiadnej, aktorskiej 
i niemieckiej piosen-
karze odpoczęli, posi-
lili się, podzielili wra-
żeniami z koncertu i.... i już pozostali przy 
ognisku. Zabawa trwała do godziny 16.00. 
Humory dopisały, pogoda także.

Przy okazji ogniska organizatorzy zebra-
li, i w tym samym dniu przekazali, dary dla 
psich seniorów ze Staruszkowa – dzięku-
jemy z całego serca za pamięć o „naszych 
braciach mniejszych”.

Dziękujemy także ludziom, którzy za-
angażowali się w pracę na rzecz naszej 

społeczności i poświęcili nam swój czas: 
Marek Nowocień, Tadziu Polis, Bogdan 
Widak, Sebastian Borecki, Grzegorz Ry-
barczyk, kierownik schroniska Złoty Widok 
pani Magda Krausiewicz-Łada, Roma Ce-
lejowska, instruktorka nordic walking pani 
Sylwia Szwaja.

Dziękujemy za mile spędzony wspólnie 
czas i do zobaczenia na następnym spotkaniu.

Zarząd Osiedla Michałowice
oraz Stowarzyszenie Michałowice

Każdy kij ma dwa końce

• Po raz drugi w ostatniej dekadzie 
sierpnia b.r. nasze koło zorganizowało tur-
nus wczasowy dla  swoich członków nad 
Bałtykiem w  Pobierowie. Jego uczest-
nicy wrócili wypoczęci i zadowoleni 
z warunków lokalowych, organizacji tur-
nusu nad czym czuwała p. K. Kowalik, 
a przede wszystkim z pięknej, słonecznej 
pogody. 

• 24  września 2016 r. na terenie ogrodów 
działkowych „Papiernik” po raz kolejny 
piechowiccy Seniorzy i ich rodziny obcho-
dzili „święto pieczonego ziemniaka”. 

Wspólne śpiewy i tańce, konkursy zręcz-
nościowe w konsumpcji potraw na czas, 
konkurs rzeźby w ziemniaku, „kartoflana” 
degustacja potraw , wybór najciekawszej 
stylizacji jesiennej oraz wystawa płodów 
ziemi stanowiły główne atrakcje tej impre-
zy. Słoneczna pogoda, potrawy z grilla oraz  

radosna atmosfera 
sprawiły, że uczest-
nicy tej „ziemnia-
czanej” imprezy 
opuszczali ją w 
doskonałych hu-
morach, z podzię-
kowaniami dla za-
rządu ogrodów za 
udostępnienie tego 
pięknego terenu.

Impreza uzyskała 
1 500,00 zł dofinan-
sowania z  Urzędu 
Miasta  Piechowice 
w ramach konkur-
su ofert dla orga-
nizacji pozarządo-
wych, Uczestniczyły 
w niej 74 osoby.

• 28 września około 40 członków naszego 
koła wzięło udział w powiatowych  obcho-
dach Międzynarodowego Dnia Seniora, tj. 
w V edycji Senioraliów, które w tym roku 
przebiegały pod hasłem „muzyka, taniec,  
śpiew”. Barwny korowód seniorów przema-
szerował ulicami Jeleniej Góry, a na placu 
ratuszowym Stanisław Dziedzic,   pomysło-
dawca tej imprezy przejął klucz do miasta  
od Prezydenta Jeleniej Góry Marcina Zawi-
ły. Imprezy towarzyszące Senioraliom to: 
V Dolnośląski Przegląd Amatorskiej Twór-
czości Seniorów oraz gala w Filharmonii 
z prezentacją laureatów przeglądu i koncert 

„Melodie polskie” w wykonaniu artystów Fil-
harmonii. 

Więcej na http://www.emeryci.jgora.pl/
pl/strony/1018.wydarzenia.html

• W naszym mieście obchody Dnia Senio-
ra odbyły się dwuetapowo: 21.10.2016 r. w 
wycieczce do Drezna wzięło udział 45 osób, 
a 29 .10. 2016 r.  z   udziałem władz miasta 
i zaproszonych gości w sali OSP odbędzie 
się uroczystość tematyczna oraz wieczorek 
taneczny.

• 5.10 b.r. na swoim posiedzeniu zarząd 
koła przyjął rezygnację z pełnienia funkcji 
przewodniczącej koła przez p. K. Kowalik i 
powierzył tę funkcje p. H. Janowskiemu.

Koło nr 9 PZERiI informuje   

Zarząd koła nr 9
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PRZEDSZKOLE nr 2

Wycieczka większości kojarzy się z ple-
cakiem i czymś słodkim do jedzenia, ale 
tym razem było inaczej. Wrześniowa wy-
cieczka autobusowa grupy Miłych Kotków 
to przede wszystkim atrakcja jazdy auto-
busem linii nr 9, kasowanie biletu, liczenie 
przystanków do końca jazdy i spotkanie
w Pałacu Pakoszów z miłośnikami starych 
aut, uczestników Silesia Classic.

Silesia Classic to atrakcyjna impreza 
– wyścig i podroż w prawie zapomniany 
region Dolnego Śląska, śladami Prus dla 
miłośników starych aut. Impreza odbywa 
się pod patronatem Księcia Pruskiego Fran-
za-Friedricha we współpracy z Książęcym 
Automobilklubem.

Na zaproszenie pani Karoliny Wolińskiej, 
menadżer Pałacu Pakoszów, dzieci spotkały 
się z księciem i członkami Książęcego Au-
tomobilklubu, obejrzały i wysłuchały histo-
rii posiadanych aut. 

A było na co patrzeć i co podziwiać: stare 
porsche, mercedesy i bentleye z których naj-
młodszy był 50-latkiem. Podczas spotkania 

przedszkolaki miały możli-
wość nie tylko zobaczenia 
zabytkowych pojazdów ale 
również przekonania się, 
czy są one wygodne. Mo-
gły też zajrzeć pod maskę. 
Na koniec spotkania dzieci 
zostały obdarowane pięk-
nym prezentem od człon-
ków klubu, dzięki któremu 
w przedszkolu są wspaniałe 
zabawki, czapkami z logo 
klubu i drobnymi gadżeta-
mi. Dzieci były jedynie tro-
chę zawiedzione, że... książę 
nie nosi korony.

W drodze powrotnej grupę „Miłych Kot-
ków” spotkała jeszcze jedna niespodzianka, 
bowiem dzieci zaprosiła do swojego ogródka 
pani Beata Uzorko, mama  naszego absol-
wenta przedszkola Szymona Uzorko. Szy-
mon hoduje gołębie, o których jak mówi jego 
mama dużo wie i pięknie opowiada. Niestety 
Szymka nie było w tym czasie w domu, ale 

jego mama pozwoliła sześciolatkom zajrzeć 
do gołębnika. Pani Beata obdarowała dzie-
ci ptasimi piórkami, które znalazły miejsce
w kąciku przyrody. Bardzo dziękujemy.

Serdecznie dziękujemy państwu Hagen
i Ingrid Hartmann, pani Karolinie Woliń-
skiej za wspaniałe przyjęcie dzieci oraz 
członkom Automobilklubu za udostępnie-
nie aut i piękny prezent.

B. Woś G. Popera

12 października 
w Przedszkolu „Pod 
Czerwonym  Mucho-
morem” odbyła się 
pierwsza ważna uro-
czystość w grupie „Je-
żyków” – pasowanie 
na przedszkolaka. Wy-
darzenie to poprzedziły 
przygotowania do wy-
stępów, ale nie tylko. 
Dzieci w tym okresie 
uczyły się zasad panu-
jących w grupie, samo-
dzielności, poznawa-
ły nowych kolegów,
a także poszerzały 
swoją wiedzę o ota-
czającym świecie. W przeddzień spotkania 
maluchy obserwowały jeża pigmejskiego, 
mogły dotknąć jego kolców, dowiedziały 
się jak się porusza i czym się odżywia. Śpie-

wając piosenkę o jeżu wiedziały dokładnie 
o kim śpiewają. Dzieci zaprezentowały ro-
dzicom piosenki, wiersze i tańce. Podczas 
imprezy potwierdziły, że dobrze czują się 
w grupie przedszkolnej, mimo ogromne-

go stresu. Po wygłoszeniu przysięgi, 
pani dyrektor Bożena Woś dokonała 
pasowania. Każde dziecko otrzymało 
dyplom oznaczający przynależność do 
grona przedszkolaków, a także upomi-
nek ufundowany przez Radę Rodzi-
ców. Jeszcze na dzieci czekała niespo-
dzianka – poczęstunek przygotowany 
przez rodziców.

Wszystkim, którzy włączyli się
w przygotowanie tak ważnej uroczy-
stości serdecznie dziękujemy.

Małgorzata Janasz

Pasowanie na Przedszkolaka

Ach co to był za dzień

Czytanie książek to najpiękniej-
sza zabawa, jaką sobie ludzkość 
wymyśliła

Kierując się słowami Noblistki Wi-
sławy Szymborskiej, a także zgodnie
z priorytetami Ministerstwa Edukacji Na-
rodowej na obecny rok szkolny, poprzez 
zabawę chcemy rozwijać zainteresowa-
nia czytelnicze wśród najmłodszych. 
Jednym z pierwszych spacerów jakie od-
były dzieci we wrześniu, było wyjście do 
Biblioteki Publicznej w Piechowicach. 
Przedszkolaki zwiedziły bibliotekę, wy-
pożyczyły książki. Odwiedziły nas także 
absolwentki naszego przedszkola, Nata-
lia Słyk i Natalia Wójtowicza, obecnie 
uczennice Zespołu Szkół Technicznych 
i Licealnych w Piechowicach wraz ze 
swoimi rówieśnikami: Dawidem Grzelką 
i Małgorzatą Babik oraz panią Anną Bie-
lecką-Kowalewską. Przeczytali przed-
szkolakom bajki.

Dzieci w ciszy i z wypiekami na twa-
rzach śledziły akcję czytanych bajek 
mimo, iż lektorzy nie pokazywali ilustra-
cji ale w zamian zachęcali do wspólnej 
rozmowy na temat bohaterów. Dzieci 
były oczarowane gośćmi a nauczyciele 
przedszkola ich przygotowaniem do spo-
tkania i świetnej dykcji. Dziękujemy za 
wizytę i gratulujemy przygotowania.

Dziękujemy również pani Teresie 
Bogusiak dzięki której biblioteczka 
przedszkolna wzbogaciła się o nowe 
książeczki.

S. Januszkiewicz G. Popera
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PRZEDSZKOLE nr 1
Wrzesień jest okresem adaptacyjnym dla 

dzieci, które po raz pierwszy przekraczają 
progi przedszkola i rozstają się ze swoimi  
najbliższymi osobami jakimi są Rodzice. 

W tym czasie najważniejsze jest aby 
współtworzyć w grupie jak najlepszą at-
mosferę, nauczyć dzieci wzajemnego sza-
cunku do siebie, zachęcać je do wspólnych 
zabaw oraz  okazywać im jak najwięcej cie-
pła i radości. W naszej grupie dzieci szyb-
ko się zaaklimatyzowały i z uśmiechem na 
twarzy zaczęły uczęszczać do przedszkola.

W połowie miesiąca uczestniczyliśmy w 
corocznej ogólnopolskiej akcji „Sprzątania 
świata”. Wyposażeni w odpowiedni strój 
udaliśmy się sprzątać nasz ogród przed-
szkolny. Sprawiło to dzieciom wiele rado-
ści i mnóstwo zabawy, dzięki której jeszcze 
bardziej zrozumiały, że dbanie o czystość 
naszej planety daje nam wiele korzyści.

Nauczyciel – wychowawca
Joanna Gawryś

Po wakacyjnym wypoczynku z radością spotkaliśmy się 
w przedszkolu. Powitaliśmy nowych kolegów. Mądre Sowy 
chętnie dzieliły się swoimi wakacyjnymi wspomnieniami. 
Omówiliśmy Kodeks Przedszkolaka, którego będziemy 
przestrzegać. Przypomnieliśmy sobie zasady bezpiecznego 
poruszania się po drogach, utrwaliliśmy podstawowe znaki 
drogowe, omówiliśmy sygnalizację świetlną oraz zasady bez-
piecznego przechodzenia przez jezdnię. Wybraliśmy się na 
wycieczkę w celu praktycznego utrwalania wiedzy. Uczestni-
czyliśmy jak co roku we wrześniowej akcji „Sprzątania Świa-
ta”, która jest aktywną formą edukacji ekologicznej. Pełne 
zapału Mądre Sowy wyruszyły na wielkie  porządkowanie 
wyznaczonego terenu w kierunku Górzyca. Takie działania 
proekologiczne wpłyną w przyszłości pozytywnie na nasze 
pociechy. We wrześniu odeszło od nas lato ustępując miejsca 
jesieni, wokół zrobiło się kolorowo. Dlatego wybraliśmy się 
na spacer w celu szukania pierwszych oznak jesieni.

nauczyciel – wychowawca Violetta Chodkowska

Wrzesień w „Pszczółkach”

Co u Mądrych Sów?

Pasowanie pierwszoklasistów w SP nr 1
Przemówienia, krótki pokaz artystyczny i złożenie przysięgi. Chwilę później 23 uczniów 

zostało pasowanych na ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach. 
W tym ważnym dniu świeżo upieczonym uczniom towarzyszyli specjalnie zaproszeni goście.

Jak się okazuje młodzi uczniowie mimo małego doświadczenia w szkolnych murach 
mają już swój przepis na 
sukces i dobre oceny.

Nowym uczniom ży-
czymy oczywiście jak 
najlepszych ocen, a na-
uczycielom, dyrektorom 
i wszystkim pracowni-
kom oświaty z okazji 
Dnia Edukacji Narodo-
wej składamy najser-
deczniejsze życzenia.

Tekst i fot.: 24jgora.pl

Wspomnienie....
- Pół roku minęło
jak odeszłaś do Krainy Cieni
tego faktu moja Droga Przyjaciółko
niestety, nikt i nic nie zmieni.

- Miałaś w sercu miłość
a w czynach szlachetność
potrafiłaś współczuć
i rozumieć ludzi ,
potok łez wylałaś
nad ludzką niedolą...

- Zapomnieć się nie da
o Tobie...
Cała Twoja rodzina 
i Ja też w żałobie. 

Urszula  Musielak
Stowarzyszenie w Cieniu

Lipy  Czarnoleskiej
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wyniKi seniorów

LeCHii PieCHowiCe w KLasie a
6. kolejka (25.09): Chmielanka 

Chmieleń – Lechia Piechowice 2:2 
(2:0), bramki dla Lechii: W. Paradow-
ski, Śmiech

7. kolejka (1 października): Lechia 
Piechowice – Olimpia II Kamienna 
Góra 6:1 (2:1), Palewicz, W. Paradow-
ski x2, Szalej, Morański, R. Paradowski

8. kolejka (8.10): Lechia Piechowice 
– Piast Bolków 3:2 (1:1), R. Paradow-
ski, W. Paradowski x2

9. kolejka (16.10): Orzeł Wojcie-
szów – Lechia Piechowice 3:2 (1:0), 
Mackiewicz, Reich

Po 9-ciu kolejkach Lechia zajmuje 3. 
miejsce w tabeli z dorobkiem 19 punk-
tów (6 zwycięstw, 1 remis i 2 porażki).

Bardzo dobrze spisują się zawodnicy Lechii Pie-
chowice w rocznikach 2004, 2005 (młodziki). W gru-
pie I, ligi terenowej zajmują aktualnie 3 miejsce tracąc 
do pierwszej drużyny 2 punkty, przy czym drużyna
z Piechowic rozegrała jeden mecz mniej od dwóch 
drużyn z czołówki. Sytuacja w tabeli młodzików by-
łaby jeszcze lepsza gdyby nie mały problem ze sku-
tecznością, co zaowocowało jednym remisem z teo-
retycznie słabszym zespołem z Bolkowa i minimalną 
przegraną z Bobrem Marciszów. Młodzi piłkarze 
mają aktualnie na koncie cztery zwycięstwa. W ze-
spole występują także młodsi o dwa, trzy lata zawod-
nicy, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość. 
Duża liczba chłopców z roczników 2007-2010, któ-
rzy uczestniczą w zajęciach sportowych sprawia, że 
klub w tych przedziałach wiekowych liczy się na 
wszystkich turniejach czy zawodach sportowych or-
ganizowanych na terenie Powiatu Jeleniogórskiego, 
niejednokrotnie zdobywając pierwsze miejsca. Jest 
duża nadzieja, że za trzy, cztery lata chłopcy ci ode-
grają znaczącą rolę w starszych kategoriach wieko-
wych - trampkarzach czy juniorach.

J. Bumażnik

Młodzież Lechii trzyma formę!

Skład młodzików sezonu 2016/2017: Marek Białas (ur. 2004), Maksy-
milian Biernat (2005), Patryk Biesiadecki (2005), Artur Bumażnik (2007),
Jakub Bura (2004), Konrad Butrym (2004), Michał Gałek (2005), Łukasz 
Graczykowski (2004), Kacper Jaskórzyński (2004), Krystian Kilimnik 
(2007), Igor Korman (2004), Patryk Nowicki (2004), Jakub Pietrzak (2004), 
Marcel Skiba (2004), Kamil Ślaz (2005), Oskar Soliło (2008), Kacper
Wrotecki (2008), Daniel Wylegała (2004).

W Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Pie-
chowicach odbyła się doroczna impreza spor-
towa „Bobas Maraton Rajd”, czyli sportowe 
zmagania przedszkolaka. Jest to dla nas wy-
jątkowy rok, ponieważ naszą imprezę hono-
rowym patronatem objęła srebrna medalistka 
Igrzysk Olimpijskich Maja Włoszczowska, 
która gościła w naszym przedszkolu, obda-
rowała nas prezentami oraz przeprowadziła 
prelekcję. Serdecznie dziękuję za pomoc
i wsparcie Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ru-
chu Drogowego reprezentowanego przez 
Panów Krzysztofa Wiśniewskiego oraz 
Roberta Tarsę. Dziękuję także sponsorowi, 
który wsparł naszą uroczystość: rowerowy.
com Dziękuje panu Piotrowi Zamorskiemu, 
Kamilowi Glasserowi, Grzegorzowi Rybar-

czykowi, Henryce Jasińskiej, Bogdanowi 
Zapalskiemu-Zapotockiemu, Barbarze Ha-
siec, Pawłowi Smoleniowi, Alinie Górgul, 
Waldemarowi Wojtasiowi, Magdalenie Kra-
czek. Dziękuję również Naszym Gościom
z Kowar, którym było Przedszkole Krokodyl 
Schnappi. Dziękuję Pani Dyrektor SP nr 1 
Marzenie Sąsiadzie, Panu Jarosławowi Bu-
mażnikowi, radnym: Pani Dorocie Zimnej 
oraz Panu Marcinowi Ramskiemu, Rodzi-
com, Dzieciom za sportową zabawę!!! Dzię-
kuję przede wszystkim Mai Włoszczowskiej 
za włączenie się w życie naszego przedszko-
la i zaszczytem objęcia nas HONOROWYM 
PATRONATEM!!!

Dyrektor Przedszkola
Anna Grzywnowicz - Szawel

Bobas Maraton w przedszkolu
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Regionalna Pracownia 
Krajoznawcza Karkonoszy 
działająca przy Związku 
Gmin Karkonoskich otrzy-
mała nagrodę Liczyrzepy w 
kategorii Najlepszy Produkt 
Turystyczny 2016 roku! 
Uroczystość wręczenia na-
gród odbyła się w sobotę
w restauracji U Ducha Gór
w Karpaczu.

Regionalna Pracownia 
Krajoznawcza Karkonoszy 
została uznana za Najlepszy 
Produkt Turystyczny. Na-
grodę odebrał kierownik pra-
cowni Krzysztof Tęcza.

– To koncepcja działająca 
od dwóch lat. Zorganizowa-
liśmy tę pracownię w poro-
zumieniu z PTTK Sudety 
Zachodnie oraz Książnicą Karkonoską – wy-
jaśnił Witold Szczudłowski, dyrektor biura 
Związku Gmin Karkonoskich. – Zbieramy 
wszystko to, co dotyczy naszej historii, tej 
dawnej, ale i tej współczesnej. Nasze działa-
nia to seminaria, które organizujemy, zeszyty 
historyczne, które wydajemy. To także mate-
riały, które wpływają do pracowni i przygo-
towujemy je do udostępnienia w wersji elek-
tronicznej. Jest potrzeba, żebyśmy nauczyli 
się dokumentować nasze czasy współczesne.

Przypomnijmy, że Piechowice są jedną
z gmin – właścicieli ZGK.

W kategorii „Najlepszy Obiekt Hotelarsko-
Turystyczny” zwyciężyło Schronisko „Wy-
soki Kamień”, które z mozołem odbudowują 
właściciele Dorota i Józef Gołubowie. W ka-
tegorii „Najefektywniejsza Promocja” statuet-
ka Liczyrzepy powędrowała do organizatorów 
Dni Kowar – kulminacji obchodów 70-lecia 
kowarskiego sportu. Odebrali ją prezes klubu 
Janusz Kwak i burmistrz Kowar Bożena Wi-
śniewska. Urząd Miasta Karpacza otrzymał 
Liczyrzepę w kategorii „Promocja Regionu” 
za inicjatywę pn. Rodzinne Wędrówki Śla-
dami Ducha Gór i Skrzatów Karkonoskich. 
Odebrały ją wiceburmistrz Karpacza Kamila 

Cyganek i Magdalena Drewnicka. 
Ciekawe rozstrzygnięcie zapadło 
w kategorii „Najlepsza Promo-
cja Zagraniczna”. Nominowani 
byli dwaj przedstawiciele Aachen 
– partnerskiego regionu Powia-
tu Jeleniogórskiego: Helmut Et-
schenberg i Axel Hartmann. Obaj 
otrzymali Liczyrzepy. 

W kategorii „Kreatywność służą-
ca budowaniu atrakcyjnego wize-
runku gminy przyjaznej turystyce” 
zwyciężył Grzegorz Truchanowicz 
– dyrektor domu kultury w Mysła-
kowicach, radny powiatowy a tak-
że sportowiec, znakomity fotograf, 
miłośnik regionu.

Liczyrzepa za „Całokształt dzia-
łalności na rzecz turystyki” po-
wędrowała w ręce Macieja Abra-
mowicza, byłego wieloletniego 

naczelnika Grupy Karkonoskiej GOPR, spo-
łecznika, miłośnika gór i regionu.

Liczyrzepy przyznawane są co roku przez 
Powiat Jeleniogórski. – Jest to przede wszyst-
kim forma naszego podziękowania za ogrom-
ny wkład pracy laureatów – mówi starosta 
Anna Konieczyńska. – To są często działania, 
które nie są wynagradzane fi nansowo, spo-
łeczne, zrodzone z pasji. Cieszymy się, bo tych 
kandydatów co roku jest coraz więcej a wybór 
jest coraz trudniejszy. Chciałoby się nagrodzić 
wszystkich, ale musimy dokonać wyboru.

R. Z.

Wyśpiewali uśmiech!
W dniach 15-16 października odbył się 

I Festiwal Ponad Granicami „Wyśpiewaj 
uśmiech”, w którym wzięli udział zuchy, 
harcerze z 8 Piechowickiego Szczepu „Ci-
cha Dolina” oraz dzieci z  Jeleniogórskiego 
Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Dzieci 
z Zespołem Downa.

Pierwszego dnia uczestnikom towarzy-
szyły warsztaty wokalne i bębniarskie. 
Spróbowali swoich sił w warsztatach wo-
kalnych, które były prowadzone w przez 
Tomasza Środę. Tutaj radość, śpiew unosi-
ły się po całym ośrodku kultury. Uczestni-
cy uczyli się piosenek i rytmiki, które mieli 
zaprezentować na gali fi nałowej. Człon-
kowie Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół 
Dzieci z Zespołem Downa udali się na 
krótką wycieczkę do Huty Szkła Kryszta-
łowego „Julia”, aby poznać historie hut-
nictwa. Również nie zabrakło warsztatów 
bębniarskich. Wystarczyły lekkie uderze-
nia rąk, by stworzyć melodię, niesamowity 
klimat. Gala fi nałowa była pełna pozytyw-
nych emocji. Publiczność została wręcz 
zaczarowana śpiewem i uśmiechem. Festi-

wal był bezstresowym konkursem, w którym 
zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy. Na-
grody były dofi nansowane dzięki fi rmie Po-
lcolorit, producentowi płytek ceramicznych. 
Projekt „Ponad Granicami” dofi nansowany 
jest przez Miasto Piechowice.

Mnóstwo życzliwości, dobroci serca 
i ofi arności przy Festiwalu „Wyśpiewaj 

uśmiech” miały następujące fi rmy i osoby, 
którym 8 PHS „Cicha Dolina” składa ser-
deczne podziękowania: Ceramica Polcolorit, 
Wojcieszowianka, Huta Szkła Kryształowe-
go Julia, Hotel Caspar, dyrektor POK Anna 
Kalisz, Pizzeria Bolo oraz Deco-Art.

Magda Miliszkiewicz

Liczyrzepa dla pracowni krajoznawczej i nie tylko

W kategorii „Najlepszy Obiekt Hotelarsko-

Cyganek i Magdalena Drewnicka. 
Ciekawe rozstrzygnięcie zapadło 
w kategorii „Najlepsza Promo-
cja Zagraniczna”. Nominowani 
byli dwaj przedstawiciele Aachen 
– partnerskiego regionu Powia-
tu Jeleniogórskiego: Helmut Et-
schenberg i Axel Hartmann. Obaj 
otrzymali Liczyrzepy. 

ca budowaniu atrakcyjnego wize-
runku gminy przyjaznej turystyce” 
zwyciężył Grzegorz Truchanowicz 
– dyrektor domu kultury w Mysła-
kowicach, radny powiatowy a tak-
że sportowiec, znakomity fotograf, 
miłośnik regionu.

łalności na rzecz turystyki” po-
wędrowała w ręce Macieja Abra-
mowicza, byłego wieloletniego 

Dyrektor ZGK Witold Szczudłowski, prezes Oddziału PTTK Sudety 
Zachodnie Andrzej Mateusiak i kierownik Regionalnej Pracowni

Krajoznawczej Karkonoszy Krzysztof Tęcza cieszą się z nagrody.
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