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Konkurs na dekoracje
świąteczne rozstrzygnięty

W okresie Świąt Bożego Narodzenia, 
zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 
pracownicy Urzędu Miasta mieli przyjemność 
obejrzenia świątecznych dekoracji wykona-
nych przez Mieszkańców naszego Miasta.

Autorzy najciekawszych z nich zostali za-
proszeni do Urzędu Miasta, gdzie podczas 
miłego spotkania Zastępca Burmistrza Mia-
sta wręczyła wyróżnionym autorom - naszym 
zdaniem najciekawszych prac - pamiątkowe 
dyplomy i miły upominek.

Oceniający dekoracje i iluminacje mie-
li bardzo trudne zadanie. Jak zawsze nasi 
Mieszkańcy wykazali się pomysłowością
i pracowitością. Niektóre z prac to prawdziwe 
dzieła sztuki, które wymagały od ich autorów 
niewątpliwie dużego zaangażowania,  a ich 
wykonanie dużego nakładu czasu. Mieszkań-
ców i gości odwiedzających nasze Miasto wi-
tały dwa balkony, które dzięki lokalizacji na 
najwyższym piętrze bloku przy ul.Szkolnej 1 
były swoistym „witaczem” Piechowic. 

Biorąc pod uwagę różne rodzaje nierucho-
mości w których zamieszkują nasi Miesz-

kańcy, a co za tym idzie różne możliwości 
wykonania dekoracji podzielono je na trzy 
grupy: kategoria posesja, okno oraz balkon. 
Ocena prac opierała się nie tyko na wzglę-
dach estetycznych. Doceniliśmy również to, 
że ich autorzy od wielu lat tworzą świąteczne 
dekoracje, ale każdego roku są one inne i stale  
uatrakcyjniane. Doceniliśmy również te, które 
pojawiły się po raz pierwszy oraz te, których 
iluminacje świetne były widoczne z różnych 
części miasta. Ciekawe naszym zdaniem de-
koracje znajdowały się również na posesjach, 
których ogrodzenie lub bardzo duże zadrze-
wienie nie pozwalały na ich prezentację szer-
szej liczbie Mieszkańców, a takie mieliśmy 
przyjemność oglądać na ulicy Nadrzecznej 
oraz w Piastowie. 

A oto nasi laureaci:
• Balkon: Stanisław Kwaśniewski, Justyna 

Niedośpiał oraz Henryk Janowski.
• Okno: Danuta Spychała.
• Posesja: Ewa Perlik, Jadwiga Cichoń oraz 

Teresa Pierożyńska.
Ponadto wyróżnienia specjalne za inno-

wacyjność, pomysłowość i czasochłonność 
wykonania otrzymali: Ryszard Tomczyszyn, 
Marek Molenda, Henryka Szpala-Michalska, 
Grażyna Adamczuk, Henryk Graczyk oraz 
Wanda Błaszczyk. 

Chcemy w tym miejscu podziękować za 
stworzenie niepowtarzalnej atmosfery Księ-
dzu Proboszczowi Ryszardowi Soroce za de-
korację plebanii, Wspólnocie Mieszkaniowej 
na ul. Kościuszki za wspaniale oświetloną 
choinkę przed budynkiem, zjawiskowe wra-
żenie sprawiało też „Zacisze” w Michałowi-
cach. Nietuzinkowe dekoracje znajdowały się 
na ulicy Cieplickiej, Zawadzkiego, Stromej, 
B. Chrobrego oraz w Pakoszowie.

Mamy nadzieję, że tegoroczne dekoracje 
które wykonają Mieszkańcy z okazji Świąt 
Bożego Narodzenia 2016 będą jeszcze cie-
kawsze, uatrakcyjnią ulice naszego Miasta
w tym szczególnym czasie, a spośród obecnie 
nagrodzonych autorów wyłonimy kapitułę 
konkursową.

Dorota Piróg
Zastępca Burmistrza Miasta Piechowice

FOT. R. ZAPORA
Okładka: Zdjęcie laureatów i organizatorów konkursu.
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Fundusze Europejskie na lata 2014-2020,
a przygotowania Gminy Miejskiej Piechowice do nowej perspektywy

Zarówno firmy, jak i samorządy z nie-
cierpliwością oczekują uruchomienia 
naborów wniosków o dofinansowanie 
w ramach nowych środków UE, przyzna-
nych Polsce na lata 2014-2020. Programy, 
w ramach których będzie można ubiegać 
się o dofinansowanie, często stanowią 
kontynuację programów z poprzedniej 
perspektywy, tj. 2007-2013, tym niemniej 
należy spodziewać się szeregu nowości, 
zwłaszcza w odniesieniu do reguł ubiega-
nia się o dofinansowanie. W konsekwencji, 
pomimo iż środków będzie więcej, to może 
okazać się, że zasady, na jakich będzie 
można je uzyskać, będą znacznie bardziej 
skomplikowane. 

W Nowej Perspektywie 2014-2020 po 
raz pierwszy pojawiło się nowe narzędzie 
współpracy samorzą-
dów: Zintegrowane 
Inwestycje Terytorial-
ne (ZIT).  Jest to nowa 
forma współpracy sa-
morządów współfinan-
sowana ze środków 
Funduszy Europejskich. 
Partnerstwa miast i ota-
czających je gmin oraz 
władze województw 
wspólnie ustalają cele 
i wskazują inwestycje 
niezbędne do ich osią-
gnięcia. Obszarem re-
alizacji ZIT Aglomera-
cji Jeleniogórskiej jest 
obszar jednostek samo-
rządu terytorialnego, 
które przystąpiły do Porozumienia z dnia 6 
maja 2015 r. w sprawie powierzenia Miastu 
Jelenia Góra zarządzania Zintegrowanymi 
Inwestycjami Terytorialnymi Aglomeracji 
Jeleniogórskiej. Porozumienie zawarły: 
gminy miejskie - Karpacz, Kowary, Pie-
chowice, Szklarska Poręba, Wojcieszów, 
Złotoryja, gminy miejsko-wiejskie - Gry-
fów Śląski, Lubomierz, Mirsk, Wleń, Świe-
rzawa, gminy wiejskie - Janowice Wielkie, 
Jeżów Sudecki, Mysłakowice, Podgórzyn, 
Stara Kamienica, Pielgrzymka oraz miasto 
na prawach powiatu Jelenia Góra.

Biorąc pod uwagę konieczność kom-
pletowania niezbędnej dokumentacji do-
tyczącej aplikowania o środki europejskie 
Rada Miasta w dniu 29 września 2015 roku 
przyjęła Uchwałę Nr 78/XIII/2015 Rady 
Miasta Piechowice w sprawie wyrażenia 
zgody na przystąpienie do opracowania 
i wdrażania Lokalnego Programu Rewitali-
zacji dla Gminy Miejskiej Piechowice, któ-

ry jest obecnie w trakcie opracowywania. 
Program ten jest dokumentem, w którym 
wskazane zostaną obszary zdegradowane 
społecznie, ekonomicznie i przestrzennie. 
W ramach wskazanych w tym dokumencie 
obszarów mogą być realizowane projekty 
dotyczące remontu, rozbudowy, adaptacji 
zdegradowanych budynków lub nadania im 
nowych funkcji społecznych, kulturalnych, 
edukacyjnych lub rekreacyjnych, remont 
lub odnowę części wspólnych budynków 
wielorodzinnych oraz inwestycje w drogi 
gminne i powiatowe.

Kolejnym dokumentem niezbędnym do 
aplikowania o środki jest Plan gospodarki ni-
skoemisyjnej (PGN) na lata 2016-2020, któ-
ry został przyjęty do realizacji Uchwałą Rady 
Miasta w  dniu 28 stycznia 2016 r. Jest to 

dokument strategiczny, który wyznacza cele 
i zadania w zakresie rozwoju gospodarki ni-
skoemisyjnej, jak również konkretne zadania 
do realizacji. Dokument ten systematyzuje 
działania w zakresie termomodernizacji bu-
dynków, zwiększania udziału odnawialnych 
źródeł energii czy modernizacji oświetlenia 
na bardziej efektywne. Realizacja zadań za-
planowanych w PGN ma przyczynić się rów-
nież do zmniejszenia ilości szkodliwych sub-
stancji gazowych i pyłowych emitowanych 
do powietrza z tzw. niskiej emisji, czyli emi-
sji, która pochodzi ze spalania paliw stałych 
w piecach oraz z transportu, co będzie mia-
ło wpływ na poprawę jakości powietrza 
w mieście.

Dokumentem spinającym wszystkie pro-
gramy jest Strategia Rozwoju Gminy Miej-
skiej Piechowice na lata 2015-2026, która 
została przyjęta Uchwałą Rady Miasta 
w dniu 28 stycznia 2016.  Określa ona 
główne kierunki rozwoju i zawiera plan 

systemowego, długofalowego działania 
władz gminy oraz innych instytucji na naj-
bliższe lata.

Możliwość pozyskiwania środków 
w ramach funduszy europejskich to nie 
tylko ZIT Jeleniogórski. Taką możliwość 
Piechowice uzyskały przystępując w 2015 
roku do Lokalnej Grupy Działania part-
nerstwo Duch Gór. Gmina jako członek 
LGD decydować będzie o priorytetach 
i kierunkach wydatkowania środków dla 
obszaru działania LGD, a przeznaczonych 
na wzmocnienie kapitału społecznego, za-
kładanie działalności gospodarczej i roz-
wój przedsiębiorczości, rozwój produk-
tów lokalnych, zachowanie dziedzictwa 
narodowego oraz rozwój ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury rekre-

acyjnej i kulturalnej. 
W chwili obecnej LGD 
Duch Gór oczekuje 
na zawarcie umowy 
i przyjęcie strategii.

Wśród zadań, które 
Gmina Miejska Pie-
chowice chciałaby re-
alizować w nowej per-
spektywie programowej 
znajdują się m.in.: rewi-
talizacja centrum miasta 
(m.in. Osiedle Szkol-
na i ul. Żymierskiego, 
Szkoła Podstawowa), 
termomodernizacja bu-
dynku Urzędu Miasta 
i Przedszkola nr 2, wdro-
żenie e-usług publicz-

nych, modernizacja stadionu miejskiego 
przy ul. Jeleniogórskiej oraz doposażenie 
placów zabaw na osiedlach (LGD Duch 
Gór). Obecnie trwają też zaawansowane 
prace nad powstaniem punktu widokowe-
go w Michałowicach (Złoty Widok) wraz 
z parkingiem na skrzyżowaniu ulic Śnież-
nej i Sudeckiej, oraz budową ok. 65 km 
zrównoważonych rowerowych szlaków 
turystycznych typu singletrack na terenach 
Miasta Jelenia Góra (Sobieszów), Gminy 
Podgórzyn i Miasta Piechowice.

W tym miesiącu kontynuowane będą 
również rozmowy z naszym niemieckim 
partnerem z Demitz-Thumiz w sprawie ko-
lejnego wspólnego projektu kultywującego 
tradycje szklarskie i granitowe.

Pozostałe mniejsze projekty będą reali-
zowane będą przez jednostki organizacyj-
ne Miasta.

Dorota Piróg
Zastępca Burmistrza Miasta Piechowice

Piechowice z lotu ptaka. Fot. earlybird.pl
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W dniu 28 stycznia 2016 roku na XVIII sesji Rady Miasta 
podjęto uchwały w sprawie:

 • przyjęcia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2016-2020 (Uchwała nr 
112/XVIII/2016)

• przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Piechowice 
na lata 2015 – 2026 (Uchwała nr 113/XVIII/2016)

• zmieniającą uchwałę Rady Miasta Piechowice Nr 104/
XVI/2015  z dnia 3 grudnia 2015 r.w sprawie opłaty miejsco-
wej (Uchwała nr 114/XVIII/2016)

• określenia opłaty prolongacyjnej (Uchwała nr 115/
XVIII/2016)

• zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półro-
cze 2016 roku (Uchwała nr 116/XVIII/2016)

Uchwały rady

Pełna treść uchwał znajduje się
w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Informacja KSON
Karkonoski  Sejmik Osób Niepeł-

nosprawnych od wielu lat zajmuje się 
rzecznictwem osób niepełnosprawnych 
i pacjentów. Społeczny Rzecznik Osób 
Niepełnosprawnych Ziemi Jeleniogórskiej 
Stanisław Schubert (Prezes KSON) chcąc 
dotrzeć do jak największej liczby obywateli 
którzy borykają się z problemami uniemoż-
liwiającymi normalne funkcjonowanie, 
w szczególności osób starszych, niepełno-
sprawnych, chorych, niewydolnych ekono-
micznie powołał pełnomocników.

W Piechowicach Pełnomocnik Rzecz-
nika Osób Niepełnosprawnych Ziemi 
Jeleniogórskiej będzie dostępny w Urzę-
dzie Miasta  pokój na parterze w każdy 
czwartek począwszy od 10 marca 2016 r. 
w godz 10.00 do 12.00 - tel. 511 993 340.

Zapraszamy osoby które nie mogąc 
sobie poradzić ze sprawami w ich subiek-
tywnym odczuciu krzywdzącymi i nie 
do załatwienia – może wspólnie oraz 
przy pomocy współpracujących z KSON 
prawnikami, psychologami, ludźmi dobrej 
woli oraz przychylnych służb miejskich 
uda się rozwiązać lub załagodzić istniejące 
problemy.

Pełnomocnik Społecznego Rzecznika 
Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów

PrzyPominamy o…
Przypominamy, że każdorazowo przy 

zmianie danych lub liczbie osób obję-
tych złożoną przez Państwa deklaracją za 
gospodarowanie odpadami powinna zostać 
złożona korekta tej deklaracji. Jest na to 
14 dni. Przypominamy również o tym, że 
korektę deklaracji winno się złożyć 
w przypadku nowo narodzonego dziecka. 
Korektę składamy w Urzędzie Miasta lub 
u zarządcy nieruchomości (w przypadku 
wspólnot).

W dniu 30 stycznia 2016 w Podgórzynie odbył się bal karnawałowy zorganizowany 
przez Lokalną Grupę Działania Duch Gór, której Piechowice są członkiem. Tematem 
przewodnim balu, na którym obwiązywały przebrania, były legendy i postacie związa-
ne z Karkonoszami. Nie zabrakło na nim również naszych reprezentantów, na których 
pomysłowość w przygotowaniu stroju można zawsze liczyć.

DoDatkowe Patrole Policji

W dniu 28 stycznia 2016 r. Burmistrz 
Miasta Piechowice Witold Rudolf pod-
pisał Porozumienie z Komendą Miejską 
Policji w Jeleniej Górze na pełnienie przez 
policjantów dodatkowych służb prewen-
cyjnych realizowanych na terenie Miasta 
Piechowice.

Służby pełnione będą ze szczególnym 
uwzględnieniem:
- egzekwowania przepisów ładu i porząd-
ku publicznego,
- egzekwowania przepisów ruchu drogo-
wego,
- egzekwowania zakazu spożywania alko-
holu w miejscach publicznych,
- zapobiegania popełnianiu przestępstw 
i wykroczeń

Służby będą pełnić dwuosobowe patrole. 
Burmistrz Miasta Piechowice

Witold Rudolf Burmistrz miasta Piechowice

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. 
zm.) informuje, że siedzibie Urzędu Miasta Piechowice został wywieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerem: RG. 6845.2.2016.

Burmistrz Miasta Piechowice zarządził 
przeprowadzenie konsultacji społecznych 
w sprawie uchwalenia statutów Osiedla 
Górzyniec, Osiedla Michałowice, Osiedla 
Piastów-Pakoszów w okresie od 18 lutego 
2016 r. do 18 marca 2016 r. do godz. 15.00.

Konsultacje będą przeprowadzane w for-
mie przyjmowania uwag na piśmie na for-
mularzu kart uwag, który będzie do pobra-
nia wraz z roboczą wersją dokumentu:

1) w Biuletynie Informacji Publicznej 
Urzędu Miasta w Piechowicach;

2) na stronie internetowej Urzędu Miasta 
w Piechowicach w zakładce konsultacje 
społeczne;

3) w siedzibie Urzędu Miasta w Piecho-
wicach, ul. Żymierskiego 49, w godzinach 
pracy urzędu, w Sekretariacie i biurze ob-
sługi Rady Miasta, pok. 19.

Wypełnione i podpisane formularze będą 
przyjmowane:

1) drogą elektroniczną na adres EPUAP 
Urzędu Miasta Piechowice (0f2p38rvf5/
skrytka) 

2) drogą korespondencyjną na adres: 
Urząd Miasta w Piechowicach, ul. Żymier-
skiego 49, 58-573 Piechowice

3) bezpośrednio w siedzibie Urzędu Mia-
sta w Piechowicach, ul Żymierskiego 49.

Burmistrz Miasta Piechowice

Konsultacje społeczne w sprawie uchwalenia statutów 
Osiedla Górzyniec, Osiedla Michałowice oraz Osiedla Piastów-Pakoszów

Gmina Miejska Piechowice otrzyma-
ła dofinansowanie ze środków Funduszu 
Zajęć Sportowych dla Uczniów na reali-
zację w 2016 roku zajęć sportowych ukie-
runkowanych na upowszechnianie nauki 
pływania. Uczniowie klas pierwszych 
SP1 w Piechowicach rozpoczęli zajęcia 
na kompleksie basenowym w Termach 
Cieplickich. 

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygo-

dniu (wtorek i środa) 
w czterech grupach, 
w godzinach od 13.30 
do 15.00. Przewidziano 
10 wyjazdów dla każdej grupy. 50% kosz-
tów nauki pokrywa Urząd Miasta Pie-
chowice oraz 50% Ministerstwo Sportu 
i Turystyki. Ogólny koszt projektu wynosi 
19980,00 zł.

J. Bumażnik

„Umiem pływać” - czyli kurs pływania
dla uczniów z Piechowic

UM

UM

Witold Rudolf

D. Piróg
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Nasi mieszka cyRobi to, co kocha

Romana Dobosz często chodzi szlakiem na Złoty Widok.

Z zawodu jest nauczycielką, przez wiele 
lat, z sukcesami kierowała schroniskiem tu-
rystycznym „Złoty Widok” w Michałowi-
cach. Jest pomysłodawcą stworzenia szlaku 
widokowego, który odwiedzają co roku 
setki turystów. Dziś jest na emeryturze, ale 
spędza czas aktywnie.

Pani Romana Dobosz od wielu lat miesz-
ka w Piechowicach, ale pochodzi z rze-
szowskiego. Tam poznała męża, który był 
już nauczycielem. Wybrała tę samą drogę 
zawodową. W 1961 roku wyszła za mąż. 
Przyjechali do Starej Kamienicy. Ściągnęła 
ich siostra męża, która już od lat pracowała 
w Jeleniej Górze.

– Mąż został skierowany na kurs kierow-
ników szkół i został kierownikiem szkoły 
w Starej Kamienicy – opowiada. Pani Roma-
na pracowała razem z nim, jako nauczyciel-
ka nauczania początkowego. Uczyła także 
języka polskiego i wychowania fizycznego.

– Prowadziłam wtedy drużynę harcerską 
i kółko taneczne – wspomina.

Po jakimś czasie zaproponowano im pra-
cę w Piechowicach: mąż uczył w Szkole 
Podstawowej nr 2 (dzisiaj mieści się tam 
gimnazjum), a pani Romana została kie-
rownikiem filii Szkoły Podstawowej nr 1 
w Piechowicach w Górzyńcu. To była trud-
na praca. Po raz pierwszy musiała uczyć 
łączone klasy. – Miałam na przykład drugą 
i trzecią klasę na jednej lekcji. Jedni otrzy-
mali zadania do zrobienia, to drugim w tym 
czasie tłumaczyłam coś innego – mówi. 
Wymagało to starannego przygotowania. 
Mieszkała w tym samym budynku, w któ-
rym była szkoła. Obok mieszkały jeszcze 
dwie inne nauczycielki. Z czasem przenio-
sła się do innej filii SP nr 1 – w Michało-
wicach. Praca w niej wyglądała podobnie. 
W połowie lat 90-tych wszystkie filie poli-
kwidowano, bo było w nich mało uczniów. 
W tej w Michałowicach zaledwie kilkunastu.

Pan Zdzisław Gasz zaproponował, by fi-
lię w Michałowicach przekształcić w schro-
nisko Polskiego Towarzystwa Schronisk 
Młodzieżowych. Pomysł został przyjęty, 
a Pani Romanie zaproponowano kierowa-
nie tym schroniskiem.

– To był 1995 rok, czerwiec – wspomina. 
– Byłam wtedy w SP nr 1 na radzie peda-
gogicznej podsumowującej rok. Musiałam 
wyjść, bo Pan Gasz zorganizował ciężaro-
wy samochód, uczniów z dawnej „Karel-
my”, którzy przewieźli tu sprzęt noclegowy 
ze zlikwidowanego wcześniej sezonowego 
schroniska w Piastowie.

Mieli zaledwie kilka dni na przekształce-
nie szkoły w schronisko, bo zaczynały się 
wakacje i miały przyjechać pierwsze grupy 
turystyczne.

W przygotowywaniu pomieszczeń, 
rozkładaniu sprzętu pomogli: Maria Kra-
szewska i dwóch uczniów szkoły średniej. 
– Trzeba było też skosić trawę na podwór-
ku, zrobić drobne remonty, bo przyziemie 
w budynku wyglądało fatalnie. Pan Gasz 
na szczęście zorganizował osoby, które się 
tym zajęły – wspomina.

Od początku schronisko funkcjonowało 
bardzo dobrze. Jak pisze Zdzisław Gasz 
w książce „40 lat Współpracy PTSM i LOP 
w Jeleniej Górze, suplement lata 2006 – 
2015”: od początku należało do najczęściej 
odwiedzanych przez rajdowiczów. Podkre-
ślali oni zgodnie nie tylko walory bazy noc-
legowej i ciekawej 
lokalizacji obiektu, 
jak i sprawy czysto 
ludzie, wielką go-
ścinność i serdecz-
ność, umiejętność 
stworzenia dobrej 
atmosfery, jak i włą-
czanie się kierow-
nika do kontaktów 
z rajdowiczami.

Pani Romana jest 
bardzo skromną 
osobą. Nie chwali 
się swoimi zasłu-
gami, choć ma ich 
wiele. Przez wiele 
lat pracy nazbierało 
się sporo dyplomów 
i podziękowań. 
Zdobyła wiele nagród i odznaczeń PTSM 
i LOP, otrzymała też odznaczenie państwo-
we – Złoty Krzyż Zasługi.

Jest dumna z jednego: udało jej się stwo-
rzyć trasę widokową na szczyt o nazwie 
Złoty Widok.

Było to w czasach, kiedy kierowała 
schroniskiem. Znała to miejsce dobrze, bo 
często chodziła tam na spacery z psem. – 
Jak była niedziela, to brałam psa, książkę, 
szłam tam i czytałam godzinami – mówi. 
Skąd pomysł na szlak? – Turyści, którzy 
przyjeżdżali do schroniska, całymi dniami 
zwiedzali region. Ale wielu pytało mnie, 
co można zobaczyć w najbliższej okolicy – 
opowiada. – Wychodziłam więc na podwór-
ko i tłumaczyłam im: tędy do góry, potem 
w lewo, i tak dalej. Któregoś dnia pomyśla-
łam, że można byłoby tę trasę oznakować. 
Z panem Zdzisławem Gaszem podjęliśmy 
się realizacji tego zagadania. Pan Zdzisław 
porozmawiał o tym w urzędzie miasta, ja 
porozmawiałam z leśniczym i dostaliśmy 
pozwolenie, by ten szlak wytyczyć.

Pomógł przy tym pan D. Graczyk. Do 
dzisiaj w schronisku znajduje się gazetka 

ze szczegółowym opisem trasy oraz zdję-
ciami.

Szlak nie jest długi, ma może z 1,5 kilo-
metra. Ale ze Złotego Widoku rozpościera-
ją się piękne widoki na panoramę Karko-
noszy.

W 2004 roku zrezygnowała z kierowania 
schroniskiem. Ostatni dzień pracy to był 
Sylwester. – Cieszyłam się, że już trochę 
odpocznę – przyznaje.

Dzisiaj pani Romana Dobosz ma 76 lat 
i korzysta z uroków życia emeryta. Uwiel-
bia nordic walking, należy do PTTK (koła 
nauczycielskiego nr 30). Jeżdżą na spotka-
nia, spacery w ciekawe miejsca.

Dobrze wspomina czas pracy w schro-
nisku. – Poznałam wielu ciekawych lu-
dzi. Przyjeżdżał na przykład mieszkaniec 
Hannoveru, który tu w Michałowicach się 
urodził – mówi. – Do dziś mam znajomych 
w wielu miastach w Polsce.

Przyznaje, że nie spełniło się jedno jej 
marzenie: przejść Karkonosze trasą szczy-
tową, od Szrenicy do Karpacza. – Dzisiaj 
już trochę za późno – wzdycha.

Mimo tego nie narzeka. Ma swoje mot-
to w życiu, a w zasadzie dwa. Pierwsze to 
cytat św. Augustyna: „Świat to księga, ktoś 
kto nie podróżuje czyta jedną jej stronę”.

– Dzięki współpracy z Panem Zdzisławem 
Gaszem miałam okazję zwiedzić wiele miejsc 
w Polsce, ale i w Europie. Byłam między in-
nymi na Węgrzech, Słowacji, Austrii, Litwie, 
Łotwie, Estonii – wymienia podkreślając, że 
to są właśnie te dalsze strony księgi.

A drugie motto? To słowa Konfucjusza: 
„Jeśli będziesz robił w życiu to co kochasz, 
nigdy nie będziesz pracował”. – Zawsze 
kochałam turystykę. I zawsze chciałam być 
nauczycielem – przyznaje.

R. Zapora
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Zabytki Piechowic cz. 3
–  schroniska turystyczne

Schronisko „Nad Śnieżnymi Kotłami” 
(obecnie Radiowo-Telewizyjny Ośrodek 

Nadawczy Śnieżne Kotły „RTON”)
Architekturę górskich i podgórskich miej-

scowości wzbogacają obiekty dostosowane 
do pełnienia funkcji schronisk górskich. Ad-
ministracyjnie na terenie gminy miejskiej 
Piechowice zlokalizowane jest byłe Schro-
nisko „Nad Śnieżnymi Kotłami” (niem. 
Schneegrubenbaude). Obiekt położony jest 
na obrzeżach Dużego Śnieżnego Kotła, przy 
skale Czarcia Ambona 1490 m n.p.m. Przy 
obiekcie przebiega szlak turystyczny (droga 
Przyjaźni Polsko-Czeskiej) i granica pomię-
dzy Polską, a Republiką Czeską.

W 1837 roku hrabia Leopold Christian 
Gotthard von Schaffgotsch, właściciel tych 
terenów, wzniósł przy Czarciej Ambonie 

pierwsze schronisko w Sudetach – był to 
mały drewniany budynek z dwuspadowym 
stromym dachem. Mieściły się w nim tylko 
2 miejsca noclegowe oraz jadalnia z dwo-
ma stołami. Pierwszym dzierżawcą był 
szewc Friedrich Sommer z Cieplic, póź-
niejszy dzierżawca schroniska na Śnież-
ce. W 1856 roku obiekt przejął szwagier 
Sommera – Franz Michallik. W 1858 roku 
wiejąca w czasie burzy wichura uszkodziła 
domek i podjęto decyzję o budowie nowe-
go w pobliżu Czarciej Ambony (starego nie 
rozebrano). Nowy, wybudowany z kamie-
nia obiekt posiadał 21 miejsc noclegowych 
i 50 w bufecie.

W latach 1896-1897 wzniesiono z inicja-
tywy właścicieli terenu, rodziny Schaffgot-
schów – wielopiętrowy hotel górski. Auto-
rem projektu oraz głównym budowniczym 
był architekt Daubach. Schronisko posia-
dało 44 pokoje oraz kilka sal restauracyj-
nych. Składało się z kilku członów, każdy 

przykryty osobnym dachem. 
Elementem kompleksu była 
wieża widokowa, która 
służyła również jako wie-
ża sygnalizacyjna. Część 
schroniskową przekształ-
cano i przebudowywano w 
następujących latach: 1920, 
1928, 1936 i 1942 roku. Pra-
ce prowadził zarząd budow-
lany dóbr Schaffgotschów w 
Sobieszowie. Na początku 
II wojny światowej obiekt 
przejęło Luftwaffe na wła-
sny ośrodek wypoczyn-
kowy. Po roku 1945 roku 
obiektem zarządzało Polskie Towarzystwo 
Tatrzańskie, chroniąc przed zupełnym roz-

szabrowaniem. Przez kilka lat 
obiekt funkcjonował pod nazwą 
„Wawel”. Po 1950 roku PTTK 
uruchomiło w nim tylko bufet 
i kilka miejsc noclegowych. 
Jako schronisko PTTK służy-
ło do maja 1961. W 1960 roku 
obiekt adaptowano na radiowo-
telewizyjną stację przekaźniko-
wą. Od połowy lat 60-tych XX 
wieku obiekt zniknął z map tu-
rystycznych, stając się „tajnym” 
(przekazywał również sygnał 
do Czechosłowacji i Związku 
Radzieckiego). W stanie wo-
jennym chroniło go wojsko, 
a droga ze schroniska „Pod Łab-

skim Szczytem” została zamknięta. Nowe 
przeznaczenie obiektu skutkowało prze-
kształceniami. W 1962 roku przebudowa-
no wieżę widokową, a w latach 1974-1978 
– schronisko. Autorem projektu drugiego 
remontu był mgr inż. J. Woźniak i mgr inż. 
H. Kurdzin46.

Od października 
1996 roku w obiekcie 
działała stacja bazowa 
telefonii komórkowej 
analogowego systemu 
Centertel w paśmie 
450 MHz. Choć ob-
sługa stacji liczy tylko 
3-5 osób, już pierw-
szej zimy pracownicy 
stacji uratowali życie 
jednemu z turystów. 
Wówczas był to pierw-
szy taki przypadek. 
Obecnie, przypadki 

zagrożenia życia w Sudetach są częstsze. 
W późniejszych latach załoga wielokrot-
nie ratowała życie i zdrowie ludzkie. Naj-
większa akcja ratunkowa przeprowadzona 
przez pracowników miała miejsce w marcu 
1991 roku – jednej tylko nocy uratowano 
40 osób 47. Obecnie z budynku dawnego 
schroniska nadawane są programy radio-
we i telewizyjne. Oprócz tego obiekt wy-
korzystują inni operatorzy, m.in. telefonii 
komórkowej.

Obecny budynek został założony na 
planie litery „L”. Bryła budynku jest roz-
członkowana. Główny korpus główne-
go budynku w najwyższym punkcie jest 
trzykondygnacyjny, podpiwniczony, kryty 
dachem dwuspadowym. Połać południo-
wa i wschodnia jest dwukrotnie większa. 
Przylegające do korpusu skrzydło jest 
dwukondygnacyjne również podpiwni-
czone i okryte dachem dwuspadowym. 
W centralnej części znajduje się podpiw-
niczona, dziewięciokondygnacyjna wieża 
okryta dachem czterospadowym. Budynek 
osadzony jest na cokole o zróżnicowa-

Schronisko Śnieżne Kotły ok. 1938 rok
Źródło: Zbiory Mr. Dick H.W. De Jong

Obecnie z budynku dawnego schroniska nadawane są 
programy radiowe i telewizyjne.

Schronisko „Złoty Widok”.
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Niniejszą publikacją kończymy trzy-
odcinkowy cykl, którym chcieliśmy 
przybliżyć Państwu najważniejsze 

piechowickie zabytki. Pełny program 
ochrony zabytków można znaleźć
w Biuletynie Informacji Publicznej.

nej wysokości 0-3 m – różnice wynikają
z ukształtowania terenu. Ściany budynku są 
murowane, wykonane z kamienia, wtórnie 
pokryte odeskowaniem. Całość wzbogaca-
ją jedynie prostokątne okna o zróżnicowa-
nej wielkości i drzwi zamknięte prosto lub 
łukiem odcinkowym w wieży.

Schronisko „Złoty Widok”
– Michałowice

W związku ze wzrastającą liczbą uczniów 
w Michałowicach zaistniała potrzeba wy-
budowania nowego obiektu szkoły. Obiekt 
wybudowano, zgodnie z planem z 1914 
roku, pomiędzy ówczesnymi domami nr 25 
i 26. Szkołę nazwano „Grenzlandschule” 
czyli szkoła graniczna. W budynku mieści-
ła się duża klasa, pomieszczenia do pracy 
w grupach, mieszkanie dla nauczyciela, 
pomieszczenia piwniczne przeznaczone do 
nauki gotowania i rzemiosła. Budynek był 
tak skonstruowany, by umożliwić jego dal-
szą rozbudowę o dodatkowe pomieszcze-
nia. Na podwórzu znajdowało się boisko 
do gry i sportu, piaskownica do skoków
w dal i ogród. Szkoła została otwarta
6 grudnia 1937 roku. Budynek nie został
w pełni wyposażony, gdyż plan ten prze-
rwał wybuch II wojny światowej. W 1945 
roku po wkroczeniu do Michałowic Armii 
Czerwonej szkoła została zamknięta. Po 
krótkiej przerwie wznowiono nauczanie, 
jednak po przekazaniu placówki władzom 
polskim, szkołę ostatecznie zamknięto. 
Obecnie po remoncie w obiekcie mieści się 
schronisko „Złoty Widok”.

Na terenie posesji znajduje się obelisk – 
kamień pogodowy „Wetterestein” z wyrytą 
nazwą miejscowości. Kamień zaopatrzony 
jest w barometr, umieszczony w central-
nym punkcie ośmiobocznego otworu – 
obecnie przykrytego przeźroczystą płytką
z plexi. Kamień pierwotnie zaopatrzony był
w wiatromierz w kształcie kogucika. Obec-
nie zwieńczony jest wiatromierzem ze 
skrótem nazwy Polskiego Towarzystwa 
Schronisk Młodzieżowych - PTSM. Ka-
mień pierwotnie ustawiony był po prawej 
stronie drogi w kierunku górnej części Mi-
chałowic, poniżej domu wczasowego „Ba-
warka” tuż obok słupa ogłoszeniowego.

źródło: Program opieki nad zabytkami dla 
Gminy Miejskiej Piechowice 2016-2019

Koło nr 9 PZERiI informuje

Planowane działania koła w 2016 r.

Zarząd koła nr 9

• 30 stycznia 2016 r. na bal karnawa-
łowy „Na Dzikim Zachodzie” do rancza 
w Piechowickim Ośrodku Kultury przybyli 
kowbojki i kowboje oraz indianki i indianie
z zaprzyjaźnionych stanów Arizona, Dako-
ta i Alabama. Gości powitali Porywcza Kris
i Bezlitosny Henry, a zasady bezkrwawych 
rozgrywek ustaliła Sprawiedliwa Sophia.  
Uczestników uhonorowano gwiazdami 
szeryfa i nagrodzono zwycięzców kon-
kursów. Było wesoło i zabawnie, a najbar-
dziej wystylizowani (na zdjęciu) walczyli
w konkursie na najciekawszą charaktery-
zację. Dziękujemy uczestnikom za poczu-
cie humoru, za stworzenie niepowtarzalnej 
atmosfery, za żywiołowe tańce w takt mu-
zyki country i pozytywne oceny kierowane 
w stronę organizatorów.

• 17 lutego 2016 r. na walnym zebraniu 
członków podsumowaliśmy realizację pla-

nu pracy w minionym 
roku, planu ambitnego 
i jak wszyscy zebrani 
stwierdzili  zrealizo-
wanego we wszystkich 
punktach. Nie było by 
to możliwe bez du-
żego zaangażowania 
wielu członków poma-
gających Zarządowi
w realizacji poszcze-
gólnych tematów za 
co dziękujemy. Dzię-

kujemy za wsparcie i współpracę Urzędo-
wi Miasta, Dyrekcji i wszystkim pracow-
nikom Piechowickiego Ośrodka Kultury 
oraz wszystkim jednostkom gospodarczym
i organizacjom pozarządowym za pomoc
w realizacji naszych zadań. Zebrani  przyjęli 
przygotowany i zatwierdzony przez Zarząd 
plan pracy, który w większości jest kontynu-
acją działań pozytywnie odbieranych przez 
członków. Poniżej przedstawiamy cykliczne 
i przewidywane działania w 2016r.

• Dzięki staraniom Zarządu koła i współ-
działaniu z Urzędem Miasta w równych 
udziałach fi nansowych pod koniec ubie-
głego roku wykonano remont pomieszczeń 
biurowych. Dziękujemy władzom miasta 
za pomoc w realizacji tego zadania i zapra-
szamy wszystkich członków do estetycz-
nych pomieszczeń.

Działania cykliczne
• posiedzenia zarządu koła  wg harmonogramu
 • w każdą środę w godz. 10.00-13.00 czyn-

ne jest biuro koła nr 9 i przyjmowani są
w sprawach różnych członkowie koła 

• w  każdy drugi lub trzeci czwartek miesiąca 
( wg ogłoszenia) spotkania Klubu Diabetyka 

• w każdy poniedziałek spotkanie grupy 
„ukryte talenty” - twórczość manualna

 • „środy tematyczne” zgodnie z pomysłami
i potrzebami członków koła   

• w  Informatorze Piechowickim  zamiesz-
czane będą informacje dla piechowickich 
emerytów rencistów i inwalidów  

• na stronie internetowej miasta w aktual-
nościach i zakładce Związek Emerytów 
zamieszczane  będą aktualne informacje
i komunikaty skierowane do Seniorów 

• w poniedziałki w sali gimnastycznej szkoły 
podstawowej odbywać się będą treningi 
tenisa stołowego panów

• w czwartki i piątki w sali gimnastycznej 
szkoły podstawowej odbywać się będą 
treningi tenisa stołowego pań

• popołudniowe spotkania przy muzyce 
mechanicznej wg harmonogramu

Przewidywane działania
• styczeń – tematyczny bal karnawałowy  

„Na dzikim zachodzie”
• luty – roczne zebranie sprawozdawcze 

połączone ze „Śniadaniem u Seniorów”
• marzec – wsparcie POK w organizacji 

Dnia Kobiet
• marzec – wsparcie POK w organizacji Dni 

Baby Wielkanocnej
• kwiecień – IV turniej tenisa stołowego

o puchar Przewodniczącego Rejonu
PZERiI w kategorii panów, puchar Burmi-
strza Piechowic w kategorii pań

• kwiecień- czerwiec – obchody Światowe-
go Dnia Inwalidy: część ofi cjalna zakoń-
czona wieczorkiem tanecznym, wycieczka 
jednodniowa

• czerwiec – Światowy Dzień Diabetyka
• lipiec – Sportowy Piknik Pokoleń
• sierpień – turnus wczasowy w Pobierowie
• wrzesień – Festyn - Święto Pieczonego 

Ziemniaka
• wrzesień-październik – obchody Dnia 

Seniora: udział w Senioraliach jeleniogór-
skich, część ofi cjalna zakończona wieczor-
kiem tanecznym, wycieczka

• listopad – Wieczór Andrzejkowy
• grudzień – Sylwester
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O terrorze NKWD, UPA, UB i SB, o tym, 
jak rodziła się Solidarność w naszym regio-
nie i jak powoli odzyskiwaliśmy wolność 
będzie można przypomnieć sobie, odwie-
dzając wystawę Zbigniewa Nawrockiego 
pn. Droga do niepodległości. Zostanie ona 
otwarta 1 marca w sali Ochotniczej Straży 
Pożarnej.

Zbigniew Nawrocki (na zdjęciu)  jest 
działaczem „Solidarności”. Pochodzi z Bo-
rysławia k. Lwowa i jak podkreśla, został 
wychowany w duchu antykomunistycznym. 
Od wielu lat mieszka na stałe w Lubawce, był 
inicjatorem strajku w Intermodzie w Kamien-
nej Górze i jednym z założycieli Solidarności 
w regionie. – To była pierwsza „Solidarność” 
w województwie jeleniogórskim – mówi.

Na wystawę składa się zbiór 24 dwustron-
nych gablot, na których można zobaczyć 
materiały ze stanu wojennego, ze zrywów 
wolnościowych z lat 1956, 1970 i 1980. 
Jawi się z nich też mroczny obraz terroru 
bezpieki i ubecji.

– Jestem filatelistą i pszczelarzem. Od 
samego początku działania Solidarności 
zacząłem zbierać różne materiały, bo byłem 
przekonany, że jak już nastąpiło to rusze-
nie, to komuna w końcu upadnie. W tym 
przekonaniu utwierdzała mnie moja mat-
ka. Wiedziałem, że kiedyś będzie to cenna 
wiedza historyczna dla młodszych pokoleń 
– opowiada Z. Nawrocki. Część to materia-
ły zaczerpnięte z wystawy na Zamku Książ 
o Służbie Bezpieczeństwa we Wrocławiu. 
Część pochodzi ze Zjazdu Solidarności 
w Gdańsku. – Kiedy byłem na tym zjeździe 
to zauważyłem, że fotoreporterzy, którzy 
robili zdjęcia, te nieudane fotografie wyrzu-
cali do kosza – opowiada. – Każdego dnia 
przychodziłem wcześnie rano, przed nara-
dą, i wybierałem te nieudane fotogramy. 

I z nich uzbierałem całkiem niezły mate-
riał. Do tego doszły jeszcze materiały o sta-
nie wojennym, umieściłem też informacje 
o tych, którzy zakładali Solidarność w Ka-
miennej Górze.

Jest kilka odważnych dokumentów. Na 
przykład lojalka o współpracy z SB, którą 
podpisał w momencie, gdy był internowa-
ny. Nie wstydził się jej pokazać, choć wielu 
pewnie nie chciałoby się tym pochwalić. 
Z. Nawrocki mówi, że zrobił to z premedy-
tacją. – Od dziecka jestem astmatykiem. Jak 
mnie zatrzymali, to nie miałem przy sobie 
inhalatora. Dusiłem się – opowiada. – Prze-
trzymywano nas w filii Gross Rosen w Ka-
miennej Górze. Jeden esbek mnie nakłaniał, 
żebym podpisał lojalkę. Powiedziałem, że 
podpiszę, jak przyniesie mi z domu inhala-
tor. Nie przyniósł, więc nie podpisywałem.

Zgodził się dopiero po namowie znajo-
mego esbeka, który – jak mówi – był dla 
niego dobry. – Nie można wszystkich mie-
rzyć jedną miarą – podkreśla. – Ale powie-
działem mu, że żadnych informacji im nie 
przekażę.

Napisał przy tym odręcznie, że będzie 
przekazywał informacje jedynie na temat 
złodziei w swoim zakładzie. To było tro-
chę na wyrost, bo złodziei w Intermodzie 
w Kamiennej Górze już nie było. – Sam 
ich wyrzucałem, jak organizowaliśmy 
strajk – podkreśla.

Zaraz po wyjściu powiadomił adwo-
kata, że podpisał glejt o współpracy, 
księdza wika-
rego z Lubaw-
ki i adwokata 
z Solidarno-
ści. – On po-
twierdził mi na 
piśmie, że się 

przyznałem – mówi Z. Nawrocki. Współpra-
cy z bezpieką nie podjął, żadnych informa-
cji nie przekazał. Gdy powstał IPN to poje-
chał do Wrocławia i zobaczył te dokumenty. 
– Chciałem sprawdzić, czy mi czegoś nie 
dopisali – mówi.

Potem jeszcze wystąpił do IPN-u do War-
szawy i otrzymał pisemne potwierdzenie, że 
nie donosił.

To jeden z wielu ciekawych dokumentów, 
które będzie można zobaczyć na wystawie. 
Organizatorem jest Urząd Miasta w Pie-
chowicach, Piechowicki Ośrodek Kultury 
i Straż Pożarna w Piechowicach. Wernisaż 
odbędzie się 1 marca o godz. 13.00 w OSP. 
Przez dwie godziny od otwarcia będzie funk-
cjonowało stoisko pocztowe, na którym bę-
dzie można przybić okolicznościowy stem-
pel. Organizatorzy zapraszają wszystkich, 
a w szczególności osoby młode, dla których 

będzie to fantastycz-
ną żywą lekcją 

historii Polski 
i naszego regio-
nu. Wstęp jest 
nieodpłatny.

R. Z.

Jak dochodziliśmy do wolności

UWAGA!
Klub Logiczny Stowarzyszenia Piechowice 

(tel. 606 28 40 76) zaprasza 26 i 27 lutego na

Otwarte Mistrzostwa Piechowic 
w Sportach Umysłowych.

Szachy w piątek po południu w POK-u, 
brydż w sobotę do południa w Hali Sportowej.

Droga
do niepodległości

• wystawa w sali OSP
• wernisaż: 1 marca 2016r., godz. 13.

• Więcej szczegółów w artykule powyżej

Uprzejmie informuję, że została 
dokonana kolejna ekspertyza tech-
niczna wykonanych zabezpieczeń 
wiaduktów drogowych w Piechowi-
cach nad linią kolejową nr 311 rela-
cji Jelenia Góra – Szklarska Poręba 
(w km 13,748 i 14,333), w wyniku 
której określone zostały warunki 
dalszej bezpiecznej ich eksploatacji. 
Po usunięciu wad i usterek zabez-
pieczenia, stwierdzono możliwość 
dalszego bezpiecznego prowadzenia 
ruchu taboru kolejowego pod tymi 
wiaduktami. Nadmieniam, że oba 

wiadukty są zamknięte dla ruchu 
pojazdów i pieszych. W związku 
z tym, zostały wykonane zabezpie-
czenia (osłony z blachy falistej), by 
nie wchodzić na te obiekty, o czym 
informują umieszczone znaki i tabli-
ce ostrzegawcze.

Z uwagi na liczne akty wandalizmu 
tych zabezpieczeń, po dokonaniu 
ich naprawy zostanie zamontowany 
monitoring oraz będą prowadzone 
wzmożone obserwacje tych obiek-
tów przez służby policyjne.

Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

O wiaduktach drogowych
w Piechowicach
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W dniu 6 lutego 2016 roku odbyła się 
uroczystość XXV Rocznicy powstania 
Klubu Abstynenta „EDEN”. W 1991 roku 
Pan Jan Czyż, przy wsparciu ówczesnego 
Burmistrza Miasta Piechowice, Edwarda 
Wryszcza, stworzył Klub Abstynencki, 
którego XXV już rocznicę obchodzono 
w tym dniu. Wspaniała impreza rozpoczęła 
się od gratulacji i podziękowań. Pan Bur-
mistrz – Witold Rudolf wręczył je wszyst-
kim byłym Prezesom, którzy piastowali tę 
funkcję przez 25 lat istnienia Klubu. Gratu-
lacje i pamiątkowe dyplomy otrzymali: Jan 
Czyż, pierwszy Prezes, Halina Czyż, Da-
nuta Tomaszewska, Marek Tomaszewski, 
Stanisław Jakonis, Danuta Wiktorowicz, 
Bogdan Skrobiszewski, Bogdan Czyż oraz 
Józef Góral, obecny Prezes, na którego ręce 
Pan Burmistrz złożył List Gratulacyjny dla 
całej społeczności klubowej. 

Pan Burmistrz w swoim przemówieniu 
krótko przypomniał historię powstania 
Klubu. Dziękował i gratulował wszystkim, 
którzy potrafili skutecznie przeciwstawić 
się „chorobie duszy”, jaka ich dotknęła. 
Społeczność klubowa daje wspaniały przy-
kład życia i integracji oraz promuje Gminę 
poza jej granicami. 

Po oficjalnej części rozpoczął się bal. 
Zaproszono na niego przyjaciół z Klubów 
Abstynenckich oraz Grup Trzeźwościo-

wych z woje-
wództwa dol-
nośląskiego.

Licznie przy-
byli członkowie 
społeczności 
abstynenckich 
z: Jeleniej Góry, 
Szklarskiej Po-
ręby, Bolesław-
ca, Strzegomia, 
Lubania, Le-
gnicy, Złoto-
ryi, Świdnicy, 
Wa łb rzycha , 
Miłkowa, Zgo-
rzelca, Chojnowa, Leśnej, Bolkowa, Jawo-
ra, Olszyny, Mirska, Karpacza, Kamiennej 
Góry, Kopańca, Podgórzyna i Świeradowa 
Zdroju. Jak co roku wszyscy uczestnicy 
imprezy świetnie się bawili do późnych 
godzin nocnych. Zorganizowana loteryjka 
fantowa pozwoliła opłacić grający przez 
cały czas zespół muzyczny.

Organizatorzy dziękują wszystkim, któ-
rzy przyczynili się i wspierali zorganizo-
wanie Rocznicy: Panu Waldemarowi Woj-
tasiowi, Prezesowi OSP, za nieodpłatne 
udostępnienie sali, Panu Burmistrzowi Wi-
toldowi Rudolfowi za okazaną życzliwość 
i obecność na imprezach integracyjnych, 

Panu Dariuszowi Uzorce, Przewodniczą-
cemu Komisji ds. Bezpieczeństwa, Pomo-
cy Społecznej i Profilaktyki za popieranie 
naszej inicjatywy, Panu Rafałowi Mazuro-
wi, Radnemu Rady Powiatu za ciepłe sło-
wa pod naszym adresem, Panu Edwardowi 
Wryszczowi, byłemu Burmistrzowi Miasta 
Piechowice za to, że 25 lat temu miał odwa-
gę wyciągnąć rękę do ludzi potrzebujących 
pomocy, Pani Elżbiecie Tokarek, Pełno-
mocnikowi Burmistrza Miasta Piechowice 
za owocną współpracę oraz wszystkim, 
którym nie jest obojętny los ludzi szukają-
cych wsparcia we wspólnocie. 

Prezes Klubu Abstynenta ,,EDEN”
Józef Góral

25 lat Klubu Abstynenta Eden

Czym jest kropla księcia Ruperta? Dla-
czego w Julii pracować będzie wydział 
śledczy? Co kryje się pod nazwą „Polski 
Stół”? 

Rozsławiająca na całym świecie Piecho-
wice Julia nie przestaje rozwijać skrzydeł. 
Podczas ferii zimowych, na przyfabrycz-
nym parkingu trudno było o wolne miej-
sce. Już w pierwszej połowie lutego huta 

pobiła rekord fre-
kwencji z zeszłego 
roku tego samego 
miesiąca.  

Plany na naj-
bliższą przyszłość 
są bardzo ambit-
ne.  Jednym z naj-
ważniejszych jest 
pozyskanie do-
finansowania na 
zrewitalizowanie 
jednego z zabytko-
wych budynków 
huty. Oferowane w 
nim  mają być nowe 

usługi oraz multimedialna oferta edukacyjna. 
Niedawno ruszyła kolejna atrakcja – każdy 
gość może sam, wspierany przez profesjona-
listę, wybić najprawdziwszego Kryształowe-
go Denara! Popołudniami turyści odkrywają 
tajniki szkła i dowiadują się, na czym polega 
eksperyment z kroplą księcia Ruperta. 

Bardzo pozytywnym przyjęciem ucie-
szył się projekt „Polski Stół” współtworzo-

ny przez Ceramikę Bolesławiec oraz Por-
celanę Krzysztof. „Polski Stół” i wyroby 
Julii zauważyły wydawnictwa tj. Weranda, 
Twój Styl, National Geographic Traveler, 
Pani. 

W kalendarzu imprez na stałe zagoszczą  
Noc Muzeów i Jarmark Rodzinny, które po 
raz pierwszy organizowane były poprzed-
niej wiosny.  Odbędzie się także kolejna 
edycja Kryształowego Weekendu, którego 
gospodarzem jest Miasto Piechowice oraz 
Piechowicki Ośrodek Kultury, wspierany 
przez hutę. A to z pewnością jeszcze nie 
koniec atrakcji, które na ten rok szykuje 
Huta Julia.    

Możemy uchylić rąbka tajemnicy, że 
niebawem na terenie Julii kręcony będzie 
jeden odcinków nowego serialu TVP 
„Komisja Morderstw”. Będzie można 
podpatrzeć ekipę filmową podczas pra-
cy, a może nawet natknąć się na znanego 
aktora na codziennym spacerze? Projekt 
ten aktywnie wspiera m.in. Urząd Miasta 
Piechowice. 

Izabela Rutkowska

Huta Julia nie przestaje zaskakiwać
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Szanowni mieszkańcy. Minął mój pełny 
pierwszy rok w Radzie Miasta Piechowice. 
Jak wczoraj pamiętam, gdy jako najmłodszy 
radny obecnej kadencji otwierałem pierwszą 
Sesję Rady Miasta Piechowice wraz z rad-
nym seniorem panem Józefem Nadolnym, 
a tu minął już ponad rok. Wielu z Państwa 
pyta mnie jak głosowałem nad tą czy inną 
uchwałą, co można zrobić w ważnych dla 
Państwa kwestiach. Postanowiłem więc na te 
ważniejsze pytania odpowiedzieć.

Chciałbym w tym miejscu dokonać krótkie-
go sprawozdania z mojej działalności w roku 
2015, napisać co się udało, a czego jeszcze 
nie udało się zrealizować. 

Zabiegałem o ustawienie lustra ułatwia-
jącego wyjazd z ul. 22 Lipca na ul. Żymier-
skiego. Na mój wniosek Burmistrz Miasta 
Piechowice skierował pismo do Zarządu 
Dróg Wojewódzkich o konieczności ustawie-
nia takiego lustra, jako do właściciela terenu, 
gdyż przypomnę, że ul. Żymierskiego to dro-
ga wojewódzka. W odpowiedzi Zarząd Dróg 
Wojewódzkich wydał decyzję odmowną, gdyż 
wg nich to nie brak lustra, a parkujące na ul. 
Żymierskiego pojazdy utrudniają widocz-
ność. Wobec powyższego jedyne co Gmina 
Piechowice mogła zrobić w swoim zakresie 
to ustawić gazony, które wydłużą promień 
widoczności. Nadmienię jednocześnie, że 
w bieżącym roku wystąpię ponownie z wnio-
skiem o uwzględnienie w Organizacji Ruchu 
Drogi Wojewódzkiej tj. ul. Żymierskiego usta-

wienie wg mnie bardzo przydatnego lustra na 
tym skrzyżowaniu. Sprawą istotną dla mnie 
jako radnego Okręgu nr 4 jest ustawienie spo-
walniacza przy placu zabaw przy ul 22 Lipca, 
celem poprawy bezpieczeństwa bawiących 
się dzieci, mimo zarzucania mi, że jest to nie-
potrzebne gdyż plac zabaw jest odgrodzony. 
Wszystko było na dobrej drodze, jednak po 
wystąpieniu o opinię przez UM Piechowice 
do Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej 22 Lip-
ca 8, przy której miałby stanąć spowalniacz, 
Zarząd Wspólnoty negatywnie zaopiniował 
mój wniosek (argumentując swoją opinię 
uciążliwym hałasem dla mieszkańców bloku 
przez pojazdy najeżdżające na spowalniacz). 
Tematu jednak nie zostawiłem, dyskutuję 
i rozeznaję „mniej hałaśliwą opcję”, służącą 
ograniczeniu prędkości na tym odcinku. 

Starałem się też o wprowadzenie budżetu 
obywatelskiego czyli budżetu gdzie to miesz-
kańcy mogą decydować o przeznaczeniu 
funduszy gminnych na wybrane przez nich 
inwestycje. Niestety mój wniosek nie uzyskał 
poparcia większości radnych, a to wg mnie 
jedno z największych osiągnięć demokracji! 
Niestety. 

Głosowałem „przeciw” podwyżce cen wody 
i ścieków na rok 2016 zaproponowanej przez 
KSWiK – niestety weszliśmy do tej spółki w II 
etapie i tego konsekwencje ciągną się latami.

Zagłosowałem natomiast za połączeniem 
spółek „Wspólny Dom” i „ZUK” co wg mnie da 
spore oszczędności dla miasta, zminimalizuje 

koszty zarządzania i pozwoli chociażby efektyw-
niej zarządzać amortyzacją po połączeniu oraz 
scentralizuje zarządzanie. Byłem za przejęciem 
od PKP budynku Dworca Kolejowego, co nie na-
stąpiło, ale temat z pewnością wróci jak bume-
rang i trzeba się będzie z nim jeszcze zmierzyć.

Cieszę się, że udało się zrealizować napra-
wę niedrożnych odcinków kanalizacji burzo-
wej na ul. Szkolnej i 22 Lipca, gdzie wymie-
niono rury oraz dołożono odpowiednie kratki 
odpływowe, co było zmorą mieszkańców oko-
licznych budynków podczas obfitych opadów 
deszczu, poprawę nawierzchni ulic gminnych 
w okręgu nr 4, naprawę czy wymianę zużyte-
go oświetlenia, wymuszenie na PKP udroż-
nienia zaśmieconych odpływów, strumyków 
i śluz, oraz wiele działań z zakresu zieleni 
miejskiej od wycinki drzew, po prace porząd-
kowe i pielęgnacyjne, poprawy estetyki i upo-
rządkowania terenów miejskich czy wspólnot 
mieszkaniowych. W gminie Piechowice jest 
więcej patroli policji co służy bezpieczeństwu 
i pełni rolę prewencyjną w szerzeniu się zja-
wisk patologii oraz zapobieganiu popełnianiu 
przestępstw i wykroczeń.

Priorytetami w nadchodzącym czasie będzie 
z pewnością naprawa zniszczonego chodnika 
przy ul. Szkolnej 15 – tutaj czekamy natomiast 
na możliwość realizacji tej inwestycji z progra-
mów ZIT czyli Zintegrowanych Inwestycji Tery-
torialnych oraz przy ul. 22 Lipca. 

Cieszę się, że po wielkich bojach na sesji 
budżetowej udało mi się zabezpieczyć w bu-
dżecie na rok 2016 kwotę 50 000 zł na mo-
dernizację placu zabaw przy ul. 22 Lipca. 

Proszę o każdą sugestię, nawet tę krytycz-
ną, a z pewnością zajmę się problemem.

Radosław Bieniek

Mój rok 2015

Było to szóste zimowisko organizowane 
przez Klub Logiczny Stowarzyszenia Piecho-
wice. Wzięła w nim udział dziesięcioosobowa 
grupa pod opieką państwa Rębiszów, pełnią-
cych równocześnie role trenerów szachowo-
brydżowych.

Zgrupowanie miało charakter sportowo-re-
kreacyjno-krajoznawczy. Główną bazą zgru-
powania było Gospodarstwo Agroturystyczne 
u Buckich, w którym nocowaliśmy, sporzą-
dzaliśmy samodzielnie śniadania i kolacje, 
a także jedliśmy smaczne obiady przygotowy-
wane przez panią Anię. Na miejscu trenowali-
śmy szachy, brydża i wyobraźnię podczas gry 
fabularnej RPG.

Dużą atrakcją dla dzieci była możliwość 
obcowania z konikami polskimi, które żyły 
swobodnie na pastwiskach gospodarstwa. 
Pani Ania i Jerzy Buccy zafundowali dzieciom 
bezpłatną przejażdżkę konną połączoną 
z ogniskiem, a także zaoferowali lekcje jazdy 
konnej dla chętnych dzieci.

Zamysłem tegorocznego zgrupowania 
było podniesienie umiejętności gry w szachy 
turniejowe i brydża sportowego. Ważnym 
elementem były też wycieczki krajoznawcze 
zorganizowane nam przez pana Krzyszto-
fa Rozenbajgera - prezesa Stowarzyszenie 
„NIWA” prowadzącego Szkołę Podstawową 
w Stankowicach. Dużą dodatkową atrakcją 
dla naszych i stankowickich dzieci była wizy-
ta w Kręgielni Ośrodka „Złoty Sen”, z której 

mogliśmy korzystać przez dwie godziny.
Na zakończenie Zgrupowania zorganizo-

waliśmy sobie Turniej Brydżowy, który wygra-
ła 10 letnia Wiktoria Płocica oraz II Zimowy 
Turniej Szachowy w Leśnej  (w Gminnym 
Ośrodku Kultury i Sportu), w którym grało 18 
zawodników (7 spoza Zimowiska) – wygrał 
go 11-letni Tymek Wąsiewski. Był to turniej 
kwalifikowany, poprowadzony przez licen-
cjonowanego sędziego - pana Piotra Świąt-
kowskiego. Uczestnicy oprócz medali mieli 
szanse zdobyć także pierwsze lub kolejne 
kategorie szachowe. Skorzystał z tego Mi-
chał Klimas (10 lat) i Antek Krystowski (6 lat), 
którzy podnieśli swoje kategorie z V do IV 
oraz tato Antka - Piotr, który dorównał synowi 
i uzyskał również kategorię IV. Michał Bana-
szak (lat 12) uzyskał kategorię V.

Uczestnicy Zgrupo-
wania odbyli ponadto 
trzy ciekawe wycieczki: 
na Zamek Czocha, po 
którym oprowadzał nas 
pan Jerzy Bucki, nad 
zaporę wodną przy 
Jeziorze Leśnieńskim 
oraz do elektrowni 
wodnej przy Jeziorze 
Złotnickim, gdzie oglą-
dalismy na żywo pracę 
jej urządzeń.

Dzieci poznały kame-

ralną Szkołę Podstawową w Stankowicach, 
korzystały z jej placu zabaw oraz ze sprzętu 
do unihokeja, którym rozgrywali zacięte me-
cze na udostępnionej nam świetlicy wiejskiej. 
Byliśmy też na muzycznym spektaklu teatral-
nym „Calineczka” w GOKiS w Leśnej. Nieste-
ty teatrzyk w stylu „jednego aktora z kukiełka-
mi” rozczarował nas słabym poziomem.

Wyjazd był bardzo udany, dzieci zaznały 
dużo wrażeń i zobaczyły wiele nowych rze-
czy, rozwinęły swoje umiejętności w sferze 
gier logicznych i współżycia społecznego 
w grupie i niecierpliwie czekają na wspólną 
wycieczkę do czeskiego schroniska „Jestrebi 
Bouda”, na której chcemy podsumować i po-
wspominać nasz pobyt na Zimowym Zgrupo-
waniu Klubu Logicznego.

Kasia i Lech Rębisz

Ferie Zimowe z Klubem Logicznym 
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PRZEDSZKOLE nr 1

PRZEDSZKOLE nr 2

Niezmiernie miło było nam gościć 
w przedszkolu dziadków naszych dzieci, 
dla których z okazji ich święta przygotowa-
liśmy bogaty program artystyczny, prezenty 
i słodki poczęstunek. Dziadkowie mieli oka-
zję zobaczyć ukryte talenty swoich wnuków, 
a my – poznać rodziny naszych podopiecz-
nych.

Do zadań przedszkola należy naucze-
nie dzieci bezpiecznego zachowania się 
w różnych sytuacjach i przewidywania skut-
ków swojego postępowania. W związku 
z powyższym zaprosiliśmy do przedszkola 
oficera policji, który poprzez makietę mia-
steczka ruchu drogowego, filmy multime-
dialne, praktyczne działanie dzieci, 
konkursy wiedzy, przybliżył dzie-
ciom zagadnienia bezpiecznego 
poruszania się w ruchu drogowym. 

W ramach programu profilak-
tycznego „Przeciwdziałania narko-
manii i alkoholizmowi” we współ-
pracy z Urzędem Miasta odbyły się 
zajęcia multimedialne „Poznajemy 
i dokarmiamy ptaki Polski”, pod-
czas którego dzieci dowiedziały 
się, czym należy dokarmiać ptaki, 
a co jest dla nich trucizną. Średnia-
ki wykonały figurki ptaków z masy 

solnej i wręczyły panu woźnemu słonecznik 
i „ptasie kule”, które trafiły do rozstawionych 
na terenie naszego ogrodu karmników. 
W następnym dniu odbyły się zajęcia mul-
timedialne zatytułowane „Zwierzęta zimą”, 
prowadzone przez edukatora z Karkono-
skiego Parku Narodowego. Na pożegna-
nie otrzymaliśmy w prezencie karmę dla 
ptaków, która trafiła do ptasich stołówek. 
Podobne spotkania będą odbywać się cy-
klicznie tzn. raz w miesiącu, do końca roku 
szkolnego. Następne będzie związane 
z minerałami naszych gór.

Nauczyciel wychowawca
mgr Wioletta Uram

Średniaki: minął styczeń a wraz z nim pora życzeń

zmagania starszaków

W dniu 17 stycznia starszaki wraz 
z przedstawicielami swoich rodzin udały 
się do naszego Kościoła parafialnego, by 
wziąć udział w corocznym piechowickim, 
wspólnym kolędowaniu. To było wielkie 
przeżycie wystąpić przed tak liczną pu-
blicznością, jednakże dzieci pomimo tre-
my przepięknie zaśpiewały kolędy oraz 
pastorałki i zostały nagrodzone grom-
kimi brawami. Te emocje dały nam siłę 
do kolejnych działań. Kilka dni później 
wystąpiliśmy na wspaniałej uroczystości 
zorganizowanej specjalnie dla naszych 
wspaniałych dziadków. Zaprezentowa-
liśmy bogaty program artystyczny, były 
tańce, wiersze i piosenki.

Dzieci zaprosiły babcie i dziadków na 
słodki poczęstunek, wręczyły im również 
specjalnie dla nich przygotowane prezen-
ty. Tydzień później odbył się w sali OSP 
wspaniały bal karnawałowy zorganizo-
wany przez nasza Radę Rodziców. Było 
mnóstwo zabawy i radości przy muzycz-
nych rytmach wodzireja, których dzieci 
na pewno szybko nie zapomną.

Nauczyciel – wychowawca
mgr Joanna Gawryś

W czwartek 28 stycznia odbył się 
w naszym przedszkolu bal karnawałowy 
dla dzieci. Ach cóż to był za bal! To był 
zimowy bal nad bale!

Choć za oknem brakowało śniegu, 
a i temperatura była dodatnia to na ten 
dzień sala grupy Kotki zamieniała się 
w krainę lodu królowej Zimy. Z sufitu spada-
ły śniegowe gwiazdki a nad oknami zwisa-
ły lodowe sople. Drzwi krainy pokryła tafla 
lodu i tylko wypowiedziane hasło mogło 
otworzyć jej wrota.

Punktualnie o godzinie 9.30 przedszko-
laki w asyście pani dyrektor Bożeny Woś 

i nauczycielek gromkimi głosami wypo-
wiedziały zaklęcie i jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki otworzyły się wro-
ta do krainy lodu. Muzyka z bajki Kraina 
Lodu zaprosiła dzieci do pierwszego tań-
ca wokół królowej Zimy, która oficjalnie 
rozpoczęła dzisiejszą zabawę. Tańcom 
i konkurencjom nie było końca. Zabawa 
trwała do obiadu a na pożegnanie z kar-
nawałem królowa rozdała dzieciom, za-
kupione przez radę rodziców, książeczki. 
A kto był królową?  No cóż, tego można 
dowiedzieć się od naszych dzieci.

G. Popera

,,To, czego dzieci potrzebują w obfi-
tości dostarczają dziadkowie. Dają bez-
warunkową miłość, dobroć, cierpliwość, 
poczucie humoru, komfort, lekcje życia. 
Oraz, co najważniejsze, ciasteczka.

(Rudolph Giuliani)’’
21 lutego w naszym przedszkolu odbyło 

się spotkanie, na które przybyli szczegól-
ni goście. Świętowaliśmy bowiem Dzień 
Babci i Dziadka. Dziadkowie i babcie licz-
nie przybyli na uroczystość. Każda z grup 
przygotowała część artystyczną. Dziadko-
wie mogli zobaczyć jak pięknie występują 
ich wnuczęta. 

Przedszkolaki śpiewały piosenki, tań-
czyły i recytowały wierszyki. Goście byli 

poruszeni. W oczach niektórych, można 
było dostrzec łzę wzruszenia. Występy 
dzieci zostały nagrodzone gromkimi bra-
wami. Kolejną niespodzianką dla naszych 
gości były prezenty, 
które dzieci przygoto-
wywały własnoręcznie. 
Dziadkowie brali udział 
w licznych konkursach 
i zabawach sprawiając 
wnuczętom ogromną ra-
dość. Na koniec wszyscy 
rozkoszowali się pyszny-
mi ciastami upieczonymi 
przez mamy. Spotkanie 
przebiegło w serdecznej, 

rodzinnej  atmosferze, choć był to przecież 
dzień mroźny, zimowy, dla nas był  to  naj-
cieplejszy dzień w roku.

Dorota Jarosz

W krainie królowej ZIMY
„BezPieczne ferie”
W ostatni piątek przed feriami (29 stycznia) 

w ramach współpracy przedszkola ze Szkołą 
Podstawową nr 1 grupa Kotków uczestniczyła 
w inscenizacji pt „Bezpieczne ferie” i spotkaniu 
z funkcjonariuszami policji i straży miejskiej 
zorganizowanym przez panią Jolantę Kusio 
w SP nr 1 w Piechowicach. W zimowej sce-
nerii uczniowie klasy I a (w większości absol-
wenci naszego przedszkola) w zabawny spo-
sób przypomnieli o podstawowych zasadach 
bezpiecznej zabawy na śniegu, lodzie oraz 
poruszania się po drogach. Przedszkolaki 
śpiewały piosenki o zimie, z zapartym tchem 
śledziły przedstawienie i chętnie odpowiadały 
na pytania o bezpiecznym zachowaniu.

Grażyna Popera
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Nie będzie rewolucji kadrowej w zespole Lechii Piecho-
wice przed rozpoczynającą się w marcu wiosenną runda 
piłkarską. Cel jest za to ambitny: trener zapowiada walkę 
o awans.

– Nikt nie odszedł. Rozmawiamy z kilkoma zawodni-
kami, którzy mogliby do nas przyjść. Nie chcę zdradzić 
nazwisk. To nie są zawodnicy z tzw. górnej półki, ale na 
pewno solidni jak na rozgrywki klasy A – mówi Marcin 
Ramski, trener seniorów Lechii. – Budujemy tę drużynę
z myślą, by nie zmieniać składu co pół roku, ale by zespół 
scalał się z każdym sezonem. Zawodnicy znają się, lubią, 
grają razem od klasy B. 

W związku z reformą rozgrywek piłkarskich tak napraw-
dę nie wiadomo jeszcze, ile drużyn z klasy A awansuje do 
ligi okręgowej. – Może się zdarzyć, że będą to dwie, albo 
nawet trzy drużyny. Bez względu na to, będziemy chcieli 
walczyć o awans – zapowiada trener.

Lechia do momentu zamknięcia numeru zagrała dwa 
sparingi: z Chmielanką Chmieleń (wygrany 3:0) i z Kwisą 
Świeradów (remis 2:2). Oba rozegrano na boisku w Desnej 
w Czechach.

Pierwszy ligowy mecz lechici rozegrają na wyjeździe
w niedzielę 20 marca z Orłem Mysłakowice. Szczegółowy 
terminarz spotkań rundy wiosennej podamy w następnym 
wydaniu „Informatora Piechowickiego”.

W przerwie zimowej nie próżnowały też młodzieżowe 
zespoły Lechii: skrzaty zajęły 2. miejsce na styczniowym 
turnieju w Jeżowie Sudeckim, żaki w ostatni weekend 
stycznia ukończyły turniej charytatywny w Jeleniej Górze 
na 5. miejscu. Takie samo miejsce zajęli młodzicy w turnie-
ju w Jeleniej Górze.

R.Z.

Lechia przed sezonem

W ubiegłym miesiącu pisaliśmy o tym, 
że Ochotnicza Straż Pożarna w Piechowi-
cach wzbogaciła się o nowoczesny defi bry-
lator – urządzenie, które może uratować 
życie ofi arom wypadków. Niedawno przy 
siedzibie OSP uruchomiono przycisk dla 
osób, które potrzebują natychmiastowej 
pomocy.

Jak tłumaczy Waldemar Wojtaś, prezes 
piechowickiej ochotniczej straży, przycisk 
działa tak, że po jego wciśnięciu strażacy 
otrzymują sms-y. – Jest to dla nich jedno-
znaczne, że muszą udać się jak najszybciej 
do jednostki, by udzielić komuś pomocy – 
tłumaczy. – W systemie są numery telefo-
nów 16 druhów.

Burmistrz Piechowic Witold Rudolf, pod-
kreśla, że to zadanie (zakup defi brylatora
i uruchomienie systemu alarmowo-ratun-
kowego) zostało sfi nansowane po połowie 

ze środków Miasta Pie-
chowice i Wojewódz-
kiego Zarządu Ochotni-
czych Straży Pożarnych 
we Wrocławiu.

Strażacy i władze sa-
morządowe przestrze-
gają, by nie używać 
go pochopnie. Zgodnie
z przepisami, ktoś, kto 
użyje przycisku bez 
powodu, podlega ka-
rze grzywny w wyso-
kości do 1500 złotych. 
Można też zasądzić na 
rzecz OSP tysiąc zło-
tych rekompensaty. Burmistrz podkreśla, 
że nie chodzi o straszenie karami ale przede 
wszystkim o to, by używać tego przycisku 
w sytuacjach nagłych, a nie dla zabawy.

OSP w Piechowicach jest pierwszą jed-
nostką w powiecie jeleniogórskim, i jedną 
z nielicznych na Dolnym Śląsku w której 
działa tego typu system powiadamiania.

R.Z.

Przycisk do defi brylatora
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Jak co roku, podczas ferii zimo-
wych dzieci z Piechowic i nie tylko 
mogły uczestniczyć w zajęciach 
organizowanych przez Piechowic-
ki Ośrodek Kultury.

Każdy dzień ferii obfitował 
w wiele atrakcji, a zajęcia przygo-
towane przez pracowników POK 
sprawiały, że dzieci nie miały cza-
su na nudę. Pierwszego dnia wraz 
z przedszkolakami nasi podopiecz-
ni mogli obejrzeć spektakl teatral-
ny pt. Zwierzęta Doktora Dolittle, 
w wykonaniu aktorów z krakow-
skiego teatru Art-Re. Chociaż za oknem bra-
kowało śniegu, do POK-u zawitały bałwan-
ki. Podczas spacerów, dzieci dowiedziały 

się czym można dokarmiać kaczki i wyko-
rzystały tą wiedzę w praktyce. Na zajęciach 
teatralnych mali aktorzy ćwiczyli swój talent 
aktorski przedstawiając wiersz Juliana Tuwi-

ma „Lokomotywa”. Podczas warsztatów 
plastycznych doskonalili swoje zdolno-
ści tworząc bajecznie kolorowe prace. 
W ostatnim dniu ferii dla uczestników 
zajęć zorganizowano zabawę karnawa-
łową, podczas której dzieci wcieliły się 
w swoich ulubionych bohaterów.

Każdy znalazł dla siebie odpowied-
nią formę spędzania wolnego czasu, 
a radosne buzie dzieci były dla nas naj-
większym podziękowaniem.

POK

Było naprawdę super

Galeria „ CZTERY PORY ROKU”
Piechowickiego Ośrodka Kultury

serdecznie zaprasza
na wystawę fotografii przyrodniczej 
Karkonoskiego Parku Narodowego

pt. „Rok sóweczki” i „Rok cietrzewia”
Wystawa czynna od 19 lutego do 14 marca 2016r

w godzinach 10:00-17:00

Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla Zarządu OSP  

za wypożyczenie i nagrzanie sali w Piechowi-
cach, składają: dyrektor, nauczyciele, rodzice 
i pracownicy Przedszkola Samorządowego Nr 1.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 1
Anna Grzywnowicz - Szawel

Jest w orkiestrach dętych jakaś siła. Prze-
konaj się o tym sam. Jeżeli kochasz muzykę, 
grasz na instrumencie, chcesz się nauczyć 
grać jeszcze lepiej, zgłoś się na zajęcia nauki 
gry na instrumentach. Zapraszamy uczniów 
szkoły podstawowej i gimnazjum chętnych 
zasilić szeregi orkiestry strażackiej.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki i wtorki 
od godz. 15.00 do 17.00, w Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Piechowicach. Prowadzi je 
Pan Marek Flieger, dyrygent, wieloletni na-
uczyciel gry na instrumentach. 

Więcej informacji uzyskać można pod nu-
merem tel. 75 75 48 909.

Nabór do orkiestry
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