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Od września
Rada Miasta Piechowice na sesji w dniu
2 lutego podjęła uchwałę w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów do nowego
ustroju szkolnego. Zdecydowano
o utworzeniu jednej szkoły podstawowej,
działającej w dwóch budynkach.
Decyzję tą poprzedziła wnikliwa debata, która odbyła się pod koniec stycznia w Piechowickim Ośrodku
Kultury. Licznie uczestniczyli w niej rodzice uczniów,
nauczyciele i inni pracownicy szkół, a także radni oraz
burmistrz Witold Rudolf.
Władze miasta przygotowały prezentację dwóch wariantów. Jeden zakładał utworzenie na bazie wygaszanego gimnazjum drugiej szkoły podstawowej. Drugi –
jednej szkoły, działającej w dwóch budynkach.
Przedstawiciele oświatowych związków zawodowych: Halina Wieczorek reprezentująca Związek
Nauczycielstwa Polskiego, oraz Andrzej Grosicki
z Solidarności, opowiedzieli się za tym pierwszym rozwiązaniem. Zdanie to popierali niektórzy mieszkańcy.
Niestety, utworzenie nowej szkoły wiązałoby się z wytyczeniem rejonizacji, co z kolei skutkowałoby podziałem dzieci dzisiaj uczących się obecnie razem w jednej
klasie w Szkole Podstawowej nr 1. Piechowiczanin Marek Lubieniec uważa jednak, że jest to mniejszym złem.
W odwrotnym tonie wypowiadał się inny mieszkaniec, Piotr Krystowski. – Dla mojej córki byłoby to
mocno emocjonalnym przeżyciem. Zostałaby na pewno rozdzielona ze swoją najlepszą przyjaciółką, gdyż
mieszkają w różnych częściach Piechowic – dodał.
Podobnych głosów było więcej. Podnoszono też
argumenty, że dzieci w Piechowicach jest niewiele
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będzie jedna szkoła
i wystarczyłoby najwyżej na utworzenie po
jednym oddziale danego rocznika w każdej
ze szkół. Podkreślano, że dzieci ze szkoły
przy ul. Tysiąclecia miałyby gorszy dostęp
do bazy sportowej. Jest tam dużo mniejsza
sala sportowa, boisko wymaga remontu.
W trakcie dyskusji na temat pozostawienia jednej szkoły, działającej w dwóch
budynkach pojawiła się propozycja, by po
wygaszeniu gimnazjum do budynku przy
ul. Tysiąclecia przenieść klasy najmłodsze,
czyli I-III. Zalet takiego rozwiązania jest
sporo. W budynku gimnazjum są szerokie,
przestronne korytarze (przy ul. Szkolnej
– strome schody). Ponadto dzieci udające
się na lekcje wychowania ﬁzycznego nie
musiałyby przechodzić przez podwórko,
jak dzisiaj. W gimnazjum sala sportowa
jest połączona korytarzem i holem z budynkiem dydaktycznym. Ma to znaczenie
zwłaszcza w przypadku młodszych dzieci, które nie zawsze ubiorą się starannie
i przechodząc przez podwórko są podatne
na przeziębienie.
Takie rozwiązanie spodobało się wielu
rodzicom i nauczycielom. W podobnym
tonie wypowiadał się też radny powiatowy Rafał Mazur, który także przybył na

debatę. – Uważam, że pomysł utworzenia
jednej szkoły podstawowej, działającej
w dwóch budynkach, jest rozsądny. Nie
nastąpi tzw. rejonizacja, nie będzie dzielenia dzieci, które są ze sobą zżyte – argumentował. Dodał, że jest to bardzo trudna
decyzja, gdyż nie zadowoli ona wszystkich
mieszkańców Piechowic. Każdy widzi plusy różnych rozwiązań.
Na wariant utworzenia jednej szkoły podstawowej, działającej w dwóch budynkach
zdecydowali się radni na wspomnianej sesji 2 lutego. 11 radnych było za, 4 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw.
– Nie ukrywam, że byłem zwolennikiem
tego projektu – przyznał burmistrz Piechowic Witold Rudolf. Wprawdzie miał moment
zwątpienia, ale przed sesją władze konsultowały się z wicekuratorem oświaty. – Okazało
się, że jest to realne. Po spotkaniu z kuratorem rozszerzyliśmy uzasadnienie uchwały,
stosując się do jego uwag, by nie było wątpliwości co do organizacji pracy w szkole
– powiedział. Dodał, że i to rozwiązanie ma
pewne minusy, ale wydaje się optymalne.
W trakcie dyskusji, zarówno podczas debaty jak i sesji burmistrz podkreślał, że nie
będzie zwolnień nauczycieli.

O tym rozwiązaniu pochlebnie wypowiadała się m.in. Agnieszka Mandziej, przewodnicząca komisji ﬁnansów w Radzie
Miejskiej w Piechowicach. Przypomniała,
że miasto planuje głęboką modernizację
budynku Szkoły Podstawowej nr 1 (pisaliśmy o tym wcześniej na łamach Informatora Piechowickiego). Koszty oszacowano
na 3 miliony złotych. – Uważam, że w kolejnym etapie powinniśmy zaplanować budowę bloku dydaktycznego przy SP nr 1,
by docelowo pomieścić w tym kompleksie
wszystkie dzieci. Na ten etap także powinniśmy szukać środków zewnętrznych – argumentowała.
Szkoła w zmienionej strukturze będzie
działała już od września, jednak w pełni przekształci się dopiero od września 2019 roku.
Szczegóły podajemy w ramce poniżej.
Uchwała rady w sprawie dostosowania
sieci szkół nie jest ostateczna. Musi jeszcze
zaopiniować ją dolnośląski kurator oświaty.
Może on zaakceptować przyjęte rozwiązania, zmienić je, bądź odrzucić. Dopiero po
uzyskaniu opinii kuratora rada jeszcze raz
podejmie, ostateczną już, decyzję. Przy czym
będzie musiała uwzględnić opinię kuratora.
R. Z.

WAŻNIEJSZE ZAPISY UZASADNIENIA UCHWAŁY:
Organizacja Szkoły Podstawowej Nr 1
będzie wyglądała następująco:
I . Rok szkolny 2017/2018:
1) klasy I-VI będą realizowały obowiązek
szkolny w obiekcie przy ulicy Szkolnej 6,
2) klasy VII szkoły podstawowej oraz II
i III gimnazjum, będą realizowały obowiązek szkolny w obiekcie przy ulicy Tysiąclecia 28.
II . Rok szkolny 2018/2019:
1) klasy I-VI będą realizowały obowiązek
szkolny w obiekcie przy ulicy Szkolnej 6,
2) klasy VII, VIII oraz III gimnazjum
będą realizowały obowiązek szkolny
w obiekcie przy ulicy Tysiąclecia 28.
III. Od 1 września 2019 roku organizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 będzie
wyglądała następująco:
1) klasy IV-VIII będą realizowały obowiązek szkolny w obiekcie przy ulicy
Szkolnej 6,
2) klasy I-III będą realizowały obowiązek
szkolny w obiekcie przy Tysiąclecia 28.
Szkoła Podstawowa Nr 1 będzie kierowana przez dyrektora szkoły przy współpracy z wicedyrektorami. Dyrektor szkoły
podstawowej będzie odpowiedzialny za
administracyjno - ekonomiczne funkcjonowanie placówki jako całości oraz dy-

daktyczny i wychowawczy poziom szkoły,
realizację zadań zgodnie z uchwałami rady
pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi
w ramach ich kompetencji stanowiących,
oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę. Tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy
uczniów i wychowanków, zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań
i ich doskonaleniu zawodowym, zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich
warunków organizacyjnych do realizacji
zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych.
Gabinet dyrektora szkoły będzie się
mieścił w Szkole Podstawowej Nr 1 przy
ul. Szkolnej 6.
W latach 2017-2019 dostosuje się obiekty szkolne poprzez:
- urządzenie gabinetu ﬁzyczno – chemicznego w budynku przy ul Szkolnej 6,
- urządzenie świetlicy dla dzieci młodszych w budynku szkolnym przy ulicy Tysiąclecia 28 oraz zbudowanie placu zabaw.
W każdym z obiektów szkolnych zapewnia się odrębne funkcjonowanie bibliotek,
sekretariatów oraz opiekę pedagogów.
Za obsługę systemów zbiorów danych
osobowych uczniów i ich rodziców /praw-

nych opiekunów/ w zakresie związanym
z przebiegiem działań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych klas I-VI,
w roku szkolnym 2017/2018 oraz
2018/2019 będzie odpowiadał wicedyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1.
Za obsługę systemów zbiorów danych
osobowych uczniów i ich rodziców /prawnych opiekunów/ w zakresie związanym
z przebiegiem działań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych klas VII, VIII
oraz klas gimnazjalnych, w roku szkolnym
2017/2018 oraz 2018/2019 będzie odpowiedzialny dyrektor Gimnazjum.
Od 1 września 2019 roku:
Za obsługę systemów zbiorów danych
osobowych uczniów i ich rodziców /prawnych opiekunów/ w zakresie związanym z
przebiegiem działań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych klas I-III będzie
odpowiedzialny wicedyrektor obsługujący
dotychczasowe klasy I-VI.
Za obsługę systemów zbiorów danych
osobowych uczniów i ich rodziców /prawnych opiekunów/ w zakresie związanym
z przebiegiem działań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych klas IV-VIII będzie
odpowiedzialny wicedyrektor obsługujący
dotychczasowe klasy VII-VIII i gimnazjalne.
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Zimowe utrzymanie
dróg gminnych
Jak wynika z obserwacji, sezon zimowy
2016 /2017 jest znacznie bardziej wymagający w zakresie zimowego utrzymania
dróg na terenie Gminy Piechowice w porównaniu do ostatnich trzech lat. Opadów
śniegu jest znacznie więcej, a temperatury
utrzymujące się poniżej zera powodują powstanie śliskości na drogach i chodnikach.
Służby odpowiedzialne za utrzymanie dróg
muszą więc wykazać się dużą sprawnością
i skutecznością w działaniu. A jak jest
w rzeczywistości?
Drogi i chodniki naszej gminy utrzymywane są przez wielu zarządców: drogi
gminne i przylegające do nich chodniki
utrzymuje Zakład Usług Komunalnych
Spółka z o. o. w Piechowicach. Prowadzącą
przez centrum Piechowic ulicę Żymierskiego, która stanowi ciąg drogi wojewódzkiej
nr 366 - zarządza Dolnośląska Służba Dróg
i Kolei we Wrocławiu. Główny ciąg komunikacyjny Osiedla Michałowice tj. ul. Sudecka jest drogą powiatową, która jak pozostałe
drogi powiatowe w obszarze naszej gminy
są utrzymywane również przez ZUK Spółka
z o.o. w Piechowicach. Ulicę Turystyczną
w ciągu drogi krajowej nr 3, utrzymuje
GDDKiA Oddział Lubań.
Urząd Miasta śledzi działania poszczególnych wykonawców odśnieżania, a krytyczne
uwagi przekazywane przez mieszkańców telefonicznie lub pocztą elektroniczną są analizowane i rozpatrywane. Staramy się sku-

tecznie podejmować działania, które mają
usuwać niedogodności. W większości przypadków efekty tych działań przynoszą dobry
skutek np. wywiezienie śniegu z centrum
miasta przez DSDiK, zadowalający stan dróg
powiatowych po przejęciu ich w utrzymanie
zimowe przez ZUK Spółka z o.o.
Zdaję sobie sprawę, że niektóre drogi
były odśnieżone słabo albo zbyt późno i że
utrzymanie naszych dróg gminnych wymaga jeszcze dopracowania, ale zapewniam,
że stale pracujemy nad tym, by akcje odśnieżania przebiegały sprawniej.
Podczas silnych opadów śniegu, utrzymanie
wysokiego
standardu
wszystkich dróg jest trudne. Mieszkańcy oczekują, by to ich droga była
w pierwszej kolejności odśnieżona, ale wykonawcy
odśnieżania muszą stosować się do przyjętych
standardów i harmonogramów. Standard utrzymania
drogi zależy głównie od jej
klasy oraz od tego czy jest
użytkowana przez pojazdy
transportu zbiorowego.
Pamiętajmy jednak, że
drogi Gminy Piechowice
leżą na terenie podgórskim, gdzie warunki terenowe są trudne, dlatego
warto zaopatrzyć się w
odpowiednie obuwie i zimowe opony pojazdów
oraz łańcuchy na koła.

Dużym problemem dla miasta jest należyte utrzymanie chodników. W znacznej większości powinny być one odśnieżane przez
właścicieli posesji i wspólnot mieszkaniowych, przy których położony jest chodnik
(a nie jest wydzielony pasem zieleni). Obowiązek ten wynika z art. 5 ust.1 pkt.4 Ustawy z dn. 13.09.1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz.U. z 2005
r. nr 236, poz. 2008 z póz. zm.) i dotyczy
każdego właściciela gruntu bez względu
na to, czy działka, która graniczy z chodnikiem jest zabudowana, zamieszkana czy nie
zamieszkana. Z uwagi na brak służb, które
mogłyby na bieżąco monitorować sytuację,
Urząd Miasta ma trudność w egzekwowaniu tego obowiązku od właścicieli posesji
i Wspólnot. W wyjątkowych sytuacjach dla
poprawy bezpieczeństwa staramy się podejmować działania angażując nasz ZUK
Spółkę z o.o.
Z uwagi na zbliżający się okres odwilży
i roztopów pamiętajmy również o dachach.
Apeluję do właścicieli nieruchomości
o regularne odśnieżanie dachów i usuwanie
z nich nawisów śnieżnych i sopli. Długotrwałe i intensywne opady śniegu mogą je
w znaczny sposób obciążać, szczególnie
w okresie odwilży, co stwarza bezpośrednie
niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia użytkowników budynków. Każdy dach ma inną
dopuszczalną pokrywę śnieżną, która może
na nim zalegać, dlatego zarządcy budynku
powinni uważnie również monitorować
stan zaśnieżenia dachu.
Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf
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Interwencja w sprawie
odbioru telewizji naziemnej

Rad� u��w���ł� ...

Burmistrz Miasta Piechowice Witold Rudolf
zwrócił się do Wojewody Dolnośląskiego
Pawła Hreniaka z prośbą
o interwencję w sprawie
odbioru telewizji naziemnej.
Niżej podajemy treść
pisma: „Zwracam się
z prośbą o podjęcie działań mających na celu poprawę funkcjonowania
Sygnał telewizyjny nadawany jest z Radiowo-Telewizyjnego
cyfrowej telewizji naOśrodka Nadawczego Śnieżne Kotły „RTON”.
ziemnej w Gminie Miejskiej Piechowice.
politycznego, daje wzorce społecznych zaOd kilku lat nasza miejscowość zmaga się chowań.
ze słabym sygnałem kanałów telewizji polZakłócenia w odbiorze naziemnej telewizji
skiej. Liczne skargi mieszkańców odzwier- cyfrowej w gminie skutkują ograniczeniem
ciedlają skale problemu. Bez względu na dostępu jej mieszkańców do podstawowego
pogodę, rodzaj i stan zastosowanych anten źródła informacji z całego świata, brakiem
zdarzają się kilkudniowe zaniki programów wiedzy o aktualnych wydarzeniach, sytuacji
na wszystkich dostępnych kanałach.
w kraju i regionie, jak również występująMonity kierowane do operatora naziem- cych i nadchodzących zagrożeniach.
nej infrastruktury telewizyjnej EmiTel Sp.
Brak jednego z najważniejszych mediów
z o.o. nie przynoszą spodziewanych re- jakim jest telewizja publiczna, powoduje
zultatów. Problemy są marginalizowane, powstanie luki informacyjnej, która pogłęa podejmowane działania kierowane do po- bia poczucie wykluczenia społecznego.
jedynczych odbiorców nie obejmują całego
Mając powyższe na uwadze proszę
obszaru gminy.
o wsparcie w rozwiązaniu tego istotnego
Telewizja publiczna jest jednym z naj- problemu w Gminie Piechowice.”
ważniejszych źródeł zaspokajania potrzeb,
Pismo adresowane jest także do wiadomoswoich zainteresowań, dostarcza najpopu- ści operatora, warszawskiej ﬁrmy EmiTel.
larniejszej rozrywki, kreuje sprawy życia

Pomoc w usuwaniu azbestu
W związku z wystąpieniem przez Gminę
o doﬁnansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
na demontaż, odbiór, transport i utylizację
wyrobów zawierających azbest, Urząd
Miasta w Piechowicach informuje, iż aby
skorzystać z odbioru ﬁnansowanego przez
Gminę należy złożyć wniosek o odbiór odpadów pochodzących z wymiany pokrycia
dachowego lub elewacji, dla osób ﬁzycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które poniosły koszty demontażu
ww. wyrobów.
Wnioski dostępne są na stronie Biuletynu informacji Publicznej Urzędu (w zakładce Ochrona Środowiska – Druki) oraz
w siedzibie Urzędu (pok. 20). Zgodnie
z harmonogramem realizacji Programu
usuwania azbestu z terenu Gminy Piechowice –etap I zakłada usunięcie ok. 58 t odpadów w latach 2015 -2018 tj 25% całkowitej ilości odpadów zawierających azbest.

Na terenie Gminy zostało do usunięcia
184 ton odpadów azbestowych, w ubiegłym
roku zostało zutylizowanych 24 tony odpadów, a w roku 2015 niespełna 23 tony.
Należy pamiętać, iż unoszące się w powietrzu włókna azbestowe po przedostaniu
się do płuc mechanicznie drażnią tkankę
wystającymi ostrymi końcami, powodując
zwiększoną przepuszczalność błon komórkowych. Włókna te wraz z powietrzem
dostają się do pęcherzyków płucnych,
skąd mogą penetrować do tkanki płucnej.
Pył azbestu może być przyczyną: pylicy
azbestowej, raka płuc i międzybłoniaków,
łagodnych zmian opłucnowych, a także
obturacyjnego zapalenia przewlekłego
oskrzeli. Nie istnieje bezpieczna granica
stężenia włókien we wdychanym powietrzu, przy zachowaniu której nie występuje
międzybłoniak opłucnej.
A. G.

Rada Miasta Piechowice na XXXI
sesji w dniu 26 stycznia podjęła
uchwały w sprawie:
• zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2017 roku
(uchwała nr 193/XXXI/2017)
• zmiany składu osobowego Komisji do opracowania zmian w Statucie
(uchwała nr 194/XXXI/2017)
• zmiany składu osobowego Komisji ds.
Komunalnych, Rolnych i Ochrony Środowiska (uchwała nr 195/XXXI/2017)
• przystąpienia od opracowania zmiany
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla centrum Miasta Piechowice (uchwała nr 196/XXXI/2017)
• zmiany składu osobowego Komisji
do opracowania zmian w Statucie Miasta
(uchwała nr 197/XXXI/2017)
• Na nadzwyczajnej sesji w dniu 2 lutego została podjęta uchwała w sprawie
projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju
szkolnego (uchwała nr 198/XXXII/2017,
piszemy o tym na str. 2-3)
Pełne teksty uchwał publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Rada Miasta - Uchwały.

SPROSTOWANIE
W styczniowym numerze IP na str.
7 w artykule pt. „Lustro dla poprawy
bezpieczeństwa” błędnie podano, że
ograniczenie prędkości przy placu zabaw na ul. 22 Lipca poprzez ustawienie
forsowanej przez mnie „chopki/spowalniacza” spotkało się z odmową Zarządu Wspólnoty ulicy 22 Lipca 7 z uwagi
na rzekomo generowany hałas podczas
najazdu na nią samochodów. To Zarząd Wspólnoty bloku ulicy 22 Lipca
8 wydał opinię negatywną do mojego pomysłu, co zablokowało dalszą
drogę dot. tej inwestycji - w osobach
4 przedstawicieli Zarządu tejże
Wspólnoty - nie większości mieszkańców, aby sprawa była zupełnie jasna
(wielu z mieszkańców bloku 22 Lipca 8 w ogóle nie wiedziało, że Zarząd
wydał takową opinię). Wspólnoty bloków ulic 22 Lipca 7 oraz 22 Lipca 9
oraz inni mieszkańcy pozostałych nieruchomości na tejże ulicy w ogólnie
nie opiniowali tego pomysłu jak dowiedziałem się w ZN „Wspólny Dom”
oraz UM Piechowice.
Za zaistniałą pomyłkę przepraszam.
Radny Okręgu nr 4
Radosław Bieniek

6

INFORMATOR PIECHOWICKI

2/17 LUTY 2017

Przygotowania do zmiany nazewnictwa ulic
Zgodnie z art. 1, pkt 1 ustawy z dnia
1 kwietnia 2016r. o zakazie propagowania
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego
przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń
użyteczności publicznej w tym dróg, ulic,
mostów i placów nadawane przez jednostki
samorządu terytorialnego, nazwy nie mogą
upamiętniać osób, organizacji, wydarzeń
lub dat symbolizujących komunizm lub
inny ustrój totalitarny ani w inny sposób takiego ustroju propagować.
Jednostki samorządu terytorialnego maja
ustawowy obowiązek- w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ww ustawy
(02.09.2016r.) zmienić nazwy wyżej wymienionych budowli w tym nazwy ulic, placów i nazwy mostów. W przypadku naszej
gminy zmiany będą dotyczyć wyłącznie
nazw ulic.
W przypadku, gdy gmina nie wykonania takiego obowiązku, Wojewoda wyda
za gminę zarządzenie zastępcze, w którym
nada nazwy zgodne z duchem ustawy,
w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym
upłynął wyżej wymieniony 12 miesięczny
termin.
Ważny i istotny dla wszystkich osób, którzy mieszkają przy ulicach, których nazwa
z racji ustawy musi być zmieniona jest
Art. 5 ust. 1 Ustawy, który mówi, że pisma
oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia
w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej
na podstawie ww ustawy są wolne od opłat,
ważny jest również ust. 2 tego art., który
mówi, że zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność
dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.
W sprawach budzących wątpliwości, która
nazwa ulicy powinna być zmieniona, a któ-

ra niekoniecznie, nasza gmina zwróciła się
z zapytaniem do Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Nazwa ulicy, która
budziła wątpliwości i spory wśród mieszkańców naszej gminy to ulica o nazwie
„1 Maja”. Instytut Pamięci Narodowej odpowiadając nam na pismo jednoznacznie określił, które nazwy ulic powinny być zmienione.
W tym wykazie znalazły się ulice Marcelego
Nowotki, 22 Lipca, Mariana Buczka, Karola
Świerczewskiego, Aleksandra Zawadzkiego
i Michała Żymierskiego, jeżeli chodzi o ulicę
„1 Maja” nazwa ta nie koniecznie zdaniem
IPN musi być zmieniona.
Na tym etapie w naszej gminie jeszcze nie
ustalono nowych nazw ulic, czy te nazwy
ulic będą miały swoich nowych patronów,
czy tylko zostaną zmienione na takie, które
nie będą budzić nigdy więcej wątpliwości
co do swojej nazwy, to zostanie ustalone
przez podjęcie stosownej uchwały przez
Radę Miasta Piechowice.
Idąc za przykładem innych gmin pojawiła się propozycja aby ulica Żymierskiego
z uwagi na swoją długość i odcinki boczne została podzielona na cztery nowe ulice,
w związku z tym zlecona została dokumentacja geodezyjna na podstawie, której poszczególne odcinki ulicy będą mogły otrzymać nowe nazwy.
Jednym z tych odcinków byłby odcinek
zaczynający się od ulicy Świerczewskiego
( nazwa obecna) i biegnący w kierunku Jeleniej Góry, drugi odcinek od ul. Żymierskiego nr 86 w kierunku ul. Jeleniogórskiej,
nazwanie bocznego odcinka Żymierskiego
jest wskazane z uwagi na tereny przewidziane w tym rejonie pod zabudowę, a to wiąże
się z nadaniem numerów porządkowych
nieruchomości. Trzecim odcinkiem o nowej
nazwie byłby odcinek ul. Żymierskiego od
nr budynku 83 do nr budynku 86, a ostatnim, czwartym odcinkiem byłby pozostały

odcinek zaczynający się od ul. Świerczewskiego do skrzyżowania z ul. Jeleniogórską
i Turystyczną.
To tyle na temat nazw ulic, które powinny być zmienione do dnia 02.09.2017r. na
podstawie ustawy dekomunizacyjnej i jest
to ustawowy obowiązek gminy.
Problem związany również z nazwami
ulic ( nie odnoszący się do ustawy dekomunizacyjnej) powstał już dawno na terenie Osiedla Michałowice, który w dotychczasowym obowiązującym stanie jest nie
do utrzymania, ponieważ powoduje chaos
i dezinformację dla osób nie tylko przyjezdnych, których jest w Michałowicach coraz
więcej, ale również dla pracowników poczty i innych ﬁrm i urzędów.
W całych „dolnych” Michałowicach zdecydowana większość budynków przyporządkowana jest do ul. Kolonijnej, mimo że
niejednokrotnie są one oddalone od tej ulicy
około 0,5 km. Podsumowując wszystkie odnogi starych dróg w tej części Michałowic
to ul. Kolonijna.
Określenie odcinków ul. Kolonijnej nowymi nazwami ulic zlikwiduje panujący
obecnie nieład w adresach nieruchomości,
który powstał z uwagi na coraz większą zabudowę i coraz więcej terenów przeznaczonych pod zabudowę.
Chcąc uporządkować opisany stan prawny ulic, gmina zleciła również wykonanie
dokumentacji geodezyjnej pozwalającej
zamknąć poszczególne odcinki, a następnie
nadać im nowe nazwy. Etap ten powinien
być skończony w miesiącu maju br.
Po szczegółowej analizie z części ulicy
Kolonijnej powstałoby pięć nowych ulic,
w wyniku tej operacji zmieniłoby miejsce
położenia około 43 nieruchomości, w tym
uczestniczyłoby około 150 osób.

Kolejny dobry występ Marceliny!
Mieszkanka Piechowic Marcelina Badacz bardzo dobrze wypadła podczas
zawodów Eyof 2017 Erzurum w Turcji,
które odbyły się w dniach 14-15 lutego.
Zawody te zaliczane są do XII Olimpijskiego Festiwalu Młodzieży Europy.
14 lutego odbyły się biegi sprinterskie
w biathlonie. Marcelina Badacz zajęła
17 miejsce. Dzień później (15 lutego)
nasza zawodniczka w biegu pościgowym
wywalczyła 18 miejsce. Marcelina jest
uczennicą Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie, mieszka
w Piechowicach.

Zoﬁa Junger
inspektor ds. geodezji
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Oddział KSWiK w nowej siedzibie
Zmieniła się siedziba piechowickiego oddziału Karkonoskiego Systemu wodociągów i Kanalizacji. Spółka przeniosła się z budynku ZUK-u przy ul. Bocznej na
teren oczyszczalni ścieków przy ul. Cieplickiej.
Jak poinformował nas prezes KSWiK Jerzy Grygorcewicz, zdecydowały o tym względy ekonomiczne.
Spółka płaciła 8 tysięcy złotych miesięcznie z tytułu
wynajmu pomieszczeń. Na terenie oczyszczalni nie
ponosi tych kosztów, płaci miastu jedynie podatek od
nieruchomości.
Wykonana została nadbudówka nad częścią garażową obiektu, znajdującego się na terenie oczyszczalni.
W niej mieszczą się biura. Jak mówi prezes, są to nowe
pomieszczenia, przygotowane specjalnie na potrzeby
oddziału, przez co warunki socjalne pracowników poprawiły się.
Inwestycja zakończyła się na przełomie stycznia i lutego. Nabdudówka
kosztowała łącznie 600 tysięcy złotych. Wydatek ten powinien zwrócić się
w ciągu kilku lat z oszczędności z tytułu
wspomnianej dzierżawy pomieszczeń.
Prezes KSWiK przypomina mieszkańcom, że wszelkie sprawy związane
z gospodarką wodno-ściekową należy już
załatwiać w nowej siedzibie oddziału.

TARGI DLA FIRM
Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza ﬁrmy z regionu jeleniogórskiego do udziału w targach turystycznych Euroregion TOUR 2017 oraz
na „Wystawę produktów regionalnych”.
Wystawa połączona ze sprzedażą odbędzie się w dniach 17-18 marca 2017 r.
w pomieszczeniach wystawowych Eurocentrum w Jabloncu nad Nysą. Więcej
szczegółów na www.karr.pl oraz pod
numerem telefonu 75 75 27 523 (Karin
Pastuszka).

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 2016r. poz. 446 i 1579 ) oraz art. 35
ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j.
Dz. U. z 2016r. poz. 2147) informuje,
że w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerem: RG.6845.2.2017
oraz wykaz nieruchomości gruntowych
przeznaczonych do sprzedaży pod
numerem RG.6840.1.2.2017.

Numery telefonów do piechowickiego
oddziału KSWiK-u nie zmieniły się. Przypominamy je:
75 76 121 82 – od pon. do piątku w godz.
7.00 – 15.00. Telefony awaryjne w dni wolne i całodobowo: 75 76 12 322 lub 603 999
920. E-mail: piechowice@kswik.eu.

Kiedy potrzebne jest
zezwolenie na wycinkę drzewa?
Dolnośląski wojewódzki Konserwator
Zabytków we Wrocławiu informuje, że obowiązująca od dnia 1 stycznia 2017 r. zmiana
ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy
o lasach (Dz. U. Z 2016 r., poz. 2249),
przewidująca w szczególności zwolnienie
z wymogu uzyskiwania zezwolenia na wycinkę drzew lub krzewów, które rosną na
nieruchomościach stanowiących własność
osób ﬁzycznych i są usuwane na cele nie
związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie znosi wymogu uzyskiwania
w tym przypadku pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
Wejście w życie w/w nowelizacji nie ma wpływu
na treść przepisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2014r., poz. 1446 ze zm.).
Na podstawie artykułu 36
ust. 1 pkt. 1 i pkt. 11 tej tej
ustawy, pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków wymaga dokonanie
zmiany przy zabytku, polegające na usunięciu drzewa

lub krzewu z terenu nieruchomości, będących wpisanymi do rejestru zabytków cmentarzami, parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni, o których mowa
w art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. F i g w/w ustawy lub
położonych na terenie wpisanych do rejestru zabytków układów urbanistycznych lub
ruralistycznych albo których zieleń jest wymienionym w decyzji o wpisie do rejestru
zabytków komponentem tych układów.
Barbara Nowak-Obelinda
Dolnośląski Wojewódzki
Konserwator Zabytków we Wrocławiu
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Rozświetlić Piechowice

Lata 60-te. Przed Posterunkiem Energetycznym w Piechowicach.

Pamięta, jak w Piechowicach były tylko trzy prywatne samochody osobowe, pracownicy
energetyki jeździli do awarii rowerami (w zimie na nartach), a karawan ciągnięty był
przez zaprzęgnięte konie! – To były trudne lata, ale dobrze je wspominam – przyznaje
Lucjan Pawnuk, honorowy obywatel Piechowic, który mieszka tu od 1951 roku.
Pochodzi z okolic Wielunia. Później jego
rodzice osiedlili się w Chojnowie. Ukończył
gimnazjum i liceum energetyczne we Wrocławiu. Po skończeniu szkoły, jak to w tamtych czasach bywało, dostał nakaz pracy. Został skierowany do Zakładu Energetycznego
w Jeleniej Górze.
– Kiedy przyjechałem, dyrektor zakładu
powiedział mi: będziesz pracował w Piechowicach – opowiada Lucjan Pawnuk. – Odpowiedziałem, że nie znam tej miejscowości,
nie wiem, gdzie ona się znajduje. Dostałem
kierowcę, który przywiózł mnie dodgem.
Rzucił mu się w oczy park, przy wjeździe
do Piechowic od strony dzisiejszej ulicy Sobieszowskiej. – Bardzo zadbany. Były alejki, ławeczki, całość ogrodzona płotem – opowiada.
Przyznaje, że jego początki nie były łatwe, gdyż traﬁł na Posterunek Energetyczny
w Piechowicach w trudnym momencie. Kilka dni wcześniej aresztowano kierownika
tej jednostki. Padło podejrzenie, że miał
w domu złoto i inne kosztowności. – Inni pracownicy myśleli, że nasłała mnie bezpieka
w związku z tym wydarzeniem. A ja przecież
nic nie wiedziałem. Nie chcieli uwierzyć, że
chcę tu normalnie pracować – przyznaje.
Miał wówczas 20 lat.
Z czasem jednak zdobył zaufanie kolegów.
Przekonali się, że przyjechał do pracy, a nie
po to, by donosić.
Jak wyglądały Piechowice w latach 50tych? – Jak duża wieś – odpowiada. Ulica
Żymierskiego była drogą brukowaną. Przy
posterunku energetycznym (dzisiejsza ulica
Tysiąclecia) wiodła polna droga. – W całej
miejscowości wówczas były chyba tylko
trzy samochody osobowe – mówi z uśmie-

chem L. Pawnuk. Należały do majora Wojska Polskiego, naczelnika straży pożarnej
i miejscowego dentysty.
Na zakręcie przy wjeździe do Piechowic od
strony obecnej ulicy Cicha Dolina, przy ul. Żymierskiego, stał spory budynek. Był w nim hotel
i restauracja. – Nazywał się Chata Piastowska.
W środku była duża sala dancingowa. Tętniło
życiem. Sam tam chodziłem – wspomina.
W okolicach dawnego kina, gdzie obecnie
przyjmuje weterynarz, mieścił się zakład produkcyjny. – Mówiliśmy na niego „membrana”,
gdyż produkował membrany do głośników.
Pracowało w nim kilkadziesiąt osób. Był przy

nim duży, charakterystyczny komin. Zdarzył
się tam nawet kiedyś taki wypadek: dwóch
pracowników założyło się, że jeden przejdzie
koroną komina. Niestety, spadł i się zabił –
wspomina L. Pawnuk. – Potem, jak już zakład
przestał funkcjonować, komin rozebrano.
W Chacie Piastowskiej był internat dla
dziewczyn, które pracowały w Papierni i Karelmie. Internat dla chłopców znajdował się
w budynku obecnego Przedszkola nr 1. Nasz
rozmówca pamięta, że o tym internacie swego
czasu zrobiło się głośno, bo któryś z młodych
mieszkańców zniszczył znajdujący się w środku portret Stalina. Bezpieka przesłuchiwała
zakwaterowanych, by ustalić winnego.
Na zakręcie przy skrzyżowaniu ul. Żymierskiego i Szkolnej było gospodarstwo rolne
pierwszego polskiego wójta Piechowic – Józefa Fliegera. W miejscu, gdzie dzisiaj stoją
bloki, przed wieloma laty było jego pole, na
którym wypasało się bydło. – A obok dzisiejszego sklepu mięsnego przy ul. Żymierskiego
była taka niewielka stacja paliw – dodaje.
Lucjan Pawnuk w 1955 roku został kierownikiem Posterunku Energetycznego (kierował nim do 1995 r.). Bardzo dobrze pamięta
włodarza Piechowic Aleksego Fiodoruka, za
rządów którego Piechowice otrzymały prawa
miejskie. – Często można było go spotkać,
jak spacerował po ulicach. Nosił kapelusz,
laskę. Miał ze sobą dwa psy – opowiada.
Mówi, że był dobrym gospodarzem. Pochodził do ludzi, rozmawiał z nimi. W jeden
dzień obszedł jedną ulice, w drugi następną.
No i motywował mieszkańców. – Jak ktoś
miał stary, rozwalający się płot, to proponował, aby go w ogóle usunąć. Albo postawić
nowy – wspomina pan Lucjan. – Mieliśmy
częsty kontakt z racji tego, że ja byłem odpowiedzialny za usuwanie awarii na sieciach
energetycznych.
Miasta w naszym regionie w tamtych cza-

Wycieczka klasowa ze Szkoły Podstawowej nr 2. Lucjan Pawnuk pojechał
jako rodzic-opiekun. W klasie uczyła się jego córka - Jadwiga.
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Pracownicy energetycy dostali nowego Burana - skuter,
którym mogli dojeżdżać do stanicy WOP-u (dzisiejszej Orle).

sach nie były tak rozświetlone, jak dzisiaj.
– Latarnie stały tylko w najważniejszych
miejscach, na skrzyżowaniach dróg, przy
mostach. Nie było czujników zmierzchowych. Przy każdej był włącznik. Mieszkańcy
sami włączali światło, gdy zbliżał się zmrok.
A rano, jak ktoś szedł do pracy i było już jasno, to wyłączał – opowiada.
W owym czasie miasta otrzymywały pieniądze centralne na różnego rodzaju zadania
inwestycyjne. Zasada była taka, że jak do
końca trzeciego kwartału danego roku ktoś
wiedział, że nie wykorzysta środków, to władze powiatowe odbierały je danej gminie
i przyznawały tej, która ma możliwość wykonania jakiegoś zadania.
– Któregoś dnia pan Fiodoruk zaprosił mnie
do urzędu. Powiedział, że dostaniemy środki. Zapytał, czy zdążymy zrobić oświetlenie
wzdłuż ulicy Żymierskiego – opowiada dziś
85-letni L. Pawnuk. – Powiedziałem, że nie
dam rady zrobić projektu, bo mamy mnóstwo
pracy. Ale zaproponowałem, że jeśli znajdzie
ﬁrmę, która zaprojektuje instalację i wykona
w terminie planowane prace, to pomogę.
Fiodoruk znalazł. Potem przeszli całą ulicę, począwszy od numeru 1 (przy wyjeździe
na Sobieszów) aż do elektrowni, znajdującej
się przy drodze do Szklarskiej Poręby. – Wbijaliśmy paliki w miejscu, gdzie miały stanąć
latarnie. Potem w tych miejscach montowano

drewniane słupy i wieszano latarnie oświetlenia a projektant tak przygotował dokumentację, że ujął w niej wytyczone przez nas miejsca – opowiada.
I Co? – I niedługo potem mieliśmy najpiękniej rozświetloną ulicę w całym regionie
– przyznaje z uśmiechem.
Pamięta też dobrze zdarzenie z 1968 roku.
Kierowany przez niego posterunek energetyczny obejmował zasięgiem spory obszar,
m.in. góry: Karkonosze od Odrodzenia po
Jakuszyce i dalej w stronę Gór Izerskich.
Zasilał m.in. stację przekaźnikową telewizji
na Śnieżnych Kotłach. – A że prowadziła do
niego stara, poniemiecka instalacja, to często
się psuła – wspomina. – W tamtych czasach
nie było zbyt dobrych urządzeń pomiarowych
i wykrycie awarii nie było łatwe.
Kiedy wystąpiło przebicie albo zwarcie,
monterzy chodzili po górach wzdłuż zakopanego w ziemi kabla i szukali „na węch” miejsca, gdzie się przepalił. Rzadko udało się znaleźć. Innym sposobem było przecięcie kabla
w dowolnym miejscu. Gdzieś, gdzie można
było go łatwo odkopać. Potem monter podłączał induktor i sprawdzał, w której części jest
zwarcie bądź przebicie: powyżej, czy poniżej
miejsca przecięcia. – To przybliżało nas do
zlokalizowania miejsca awarii – opowiada.
Z czasem jednak linia była w takim stanie,
że kolejne naprawy nie miały sensu. Tyle, że

Pod koniec pracy na Posterunku Energetycznym
w Piechowicach.

awarie zdarzały się często i przez to nie było
odbioru sygnału telewizyjnego. Potem zapadła decyzja, żeby wykonać alternatywne zasilanie Śnieżnych Kotłów z czechosłowackiej
strony. Był to sierpień 1968 roku, gorący okres
polityczny u naszych południowych sąsiadów.
Wojska Układu Warszawskiego wkroczyły na
teren Czechosłowacji, by zdusić rewolucję.
I w tym trudnym okresie Lucjan Pawnuk
wraz ze swoim monterem wybrali się na
Śnieżne Kotły. Po polskiej stronie codziennością był widok umundurowanych patroli Wojska Ochrony Pogranicza. – Przyglądaliśmy
się, jak Czesi wykonują to przyłącze, żeby
potem wiedzieć, jak je naprawić w razie awarii. Robotami kierował taki Zdenek – przypomina sobie zasłużony piechowiczanin. – Porozumiewaliśmy się jakoś. Trochę po czesku,
po polsku, trochę po niemiecku. Miał ze sobą
trzech pracowników. Zauważyłem, że jeden
z nich nie palił się specjalnie do pracy. A to
przyniósł jakieś narzędzia, a to podał kabel,
ale nie przemęczał się. Kiedy zostaliśmy na
chwilę sami, zapytałem Zdenka, kto to jest?
Odpowiedział, że to agent czeskiej bezpieki
i przestrzegł, żebym nie rozmawiał przy nim
o polityce. Potem ten agent tak mimochodem
spytał mnie, jak się żyje u nas w kraju, co ja
myślę o rządzie. Odpowiedziałem wymijająco, że się tym nie interesuję, bo mam tyle
pracy, że muszę robić swoje.
Przyłącze zostało doprowadzone, a trzy lata
później wymieniono linię na odcinku od schroniska Kamieńczyk do stacji przekaźnikowej.
Lucjan Pawnuk ma znacznie więcej ciekawych wspomnień. Pamięta, jak pracownicy
energetyki docierali do awarii na rowerach.
– Do 1952 roku zakłady państwowe dysponowały samochodami, które zostawili Amerykanie po wojnie. Ale potem wszystko zabrało
wojsko. Nie było czym jeździć, więc człowiek
wsiadał na rower, tzw. Ukrainę, był przepasany kablem, i jechał to tu to tam na naprawy
– śmieje się. Pamięta, jak otrzymali pierwszy
skuter śnieżny, rosyjskiego Burana, którym
mogli dojeżdżać w okolice stanicy WOP-u na
Orlu w Jakuszycach. Wcześniej zimą do awarii w tym rejonie chodzili w śniegu po pas.
W zakładach energetycznych pracował
do 1999 roku. Okres ten wspomina bardzo
dobrze. Dzisiaj odpoczywa na zasłużonej
emeryturze. I cieszy się, że miasto przez te
wszystkie lata tak bardzo rozwinęło się.
R.Z.

Odpoczynek przy „kontrolowanych” pracach na Śnieżnych Kotłach.
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ODBLASKI MOGĄ
URATOWAĆ ŻYCIE
Jeleniogórska policja
przypomina pieszym
o obowiązku noszenia
elementów odblaskowych.
Każdy pieszy, który porusza się po
zmierzchu po drodze poza obszarem
zabudowanym, musi mieć odblask
umieszczony w sposób widoczny dla
kierujących. Wielu pieszych stosuje się
do nowych przepisów, niestety zdarzają
się osoby, które w dalszym ciągu narażają swoje życie. Pamiętajmy, pieszy
ubrany w ciemny strój jest widziany
przez kierującego pojazdem
z odległości około 40 metrów. Natomiast osoba piesza, mająca na sobie
elementy odblaskowe, staje się widoczna nawet z odległości 150 metrów.
Te dodatkowe metry mają niebagatelne
znaczenie: pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.
Do największej liczby wypadków
z udziałem pieszych dochodzi zazwyczaj w miesiącach jesiennych i wczesnowiosennych. Nieoświetlone drogi,
brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się pieszych po
drodze (zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób
korzystania z dróg przez samych pieszych sprawiają, że dochodzi do wielu
zdarzeń drogowych. Zdarza się, że piesi
wymuszają pierwszeństwo na przejeżdżających samochodach zapominając,
że auta nie da się zatrzymać w miejscu.
Często też piesi nie zdają sobie sprawy,
że są mało widoczni na drodze.
W przepisach przewidziano wyjątek:
pieszy może poruszać się po zmierzchu
poza obszarem zabudowanym bez elementów odblaskowych, jeżeli znajduje
się na drodze przeznaczonej wyłącznie
dla pieszych lub na chodniku. Nowy
przepis nie ma zastosowania w streﬁe
zamieszkania – tam pieszy korzysta
z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem.
Elementami odblaskowymi mogą być
przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze. Ważne jest
ich umieszczenie: odblaski zaleca się
umieszczać na wysokości kolan, dłoni,
w okolicy środka klatki piersiowej
i pleców – wówczas będziemy mieli
pewność, że są dobrze widoczne dla
innych uczestników ruchu drogowego.
podinspektor Edyta Bagrowska
rzecznik prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze
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Koło nr 9 PZERiI informuje
• Zapraszamy piechowickich Seniorów w każdą środę (panów) i w każdy czwartek oraz
piątek (panie) w godz. 16.00-18.00 do sali sportowej szkoły podstawowej na treningi tenisa
stołowego Zajęcia te pod okiem instruktorów są przygotowaniem do corocznie odbywającego się turnieju tenisa stołowego.
• „Wieczorki taneczne dla Seniorów” to nowa inicjatywa zarządu koła na aktywne spędzanie czasu. Odbywają się one cyklicznie w trwającym karnawale a w późniejszym czasie
– jeden raz w miesiącu. Miejsce – Piechowicki Ośrodek Kultury.
• „Rozkosze łamania głowy” to poranki gier planszowych, na które raz w miesiącu zapraszamy naszych członków dbających o swoją kondycje umysłową.
• Poniżej plan pracy zarządu na rok 2017
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Plan pracy zatwierdzony został na posiedzeniu zarządu 10 stycznia 2017 r.
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Zarząd koła nr 9

�������� ������G

Galeria „Cztery Pory Roku”
Piechowickiego Ośrodka Kultury
serdecznie zaprasza
na wystawę fotograﬁi Izabeli Rutkowskiej

pt. „Niezwykła podróż do Rosji”.
Wystawa czynna w dniach
od 24 lutego do 3 kwietnia 2017r.
w godzinach 10.00 - 17.00
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XXVI Rocznica Klubu Abstynenta ,,EDEN”

Dzięki dużemu zaangażowaniu całej
społeczności klubowej oraz przychylności
Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach, przy wsparciu ﬁnansowym Miejskiej
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Urzędu Miasta, w dniu
11 lutego 2017 roku w sali OSP odbyło się
Integracyjne Spotkanie Klubów Abstynenckich połączone z XXVI Rocznicą Powstania
Klubu Abstynenta ,,EDEN”.
Dużą radość sprawiła nam obecność Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Ilony Ulaneckiej, Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta Piechowice Dariusza
Uzorko, Przewodniczącego Rady Miasta
Pawła Zackiewicza oraz Kierownika Referatu Spraw Społecznych Anny Szalej-John.
Przybyli do nas przyjaciele z Województwa
Dolnośląskiego, z Klubów Abstynenckich
oraz Grup Trzeźwościowych: Szklarska
Poręba, Strzegom, Bolesławiec, Lubań, Jelenia Góra, Legnica, Świerzawa, Złotoryja,
Świdnica, Wałbrzych, Kowary, Miłków,
Zgorzelec, Chojnów. Bolków, Mirsk, Olszyna, Podgórzyn, Karpacz, Jawor, Kopaniec
i Świeradów Zdrój. Dzięki wsparciu ﬁnansowemu Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Panu
Burmistrzowi Urzędu Miasta Piechowice
oraz sponsorom mogliśmy poczęstować naszych gości i przyjaciół ciastem, kawą, herbatą i napojami oraz zorganizować loteryjkę
fantową, z której dochód przeznaczyliśmy
na opłatę zespołu muzycznego, który grał
i bawił naszych gości do późnych godzin
nocnych. Z dużą satysfakcją stwierdzamy,
że wspólne działania z Ochotniczą Strażą
Pożarną, Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Urzędu
Miasta Piechowice kolejny raz zaowocowały pięknym przeżyciem dla wielu trzeźwych
ludzi, a było nas około 180 osób.
Podziękowanie dla Zarządu OSP Piechowice za wynajem Sali na Spotkanie
Integracyjne Klubów Abstynenckich połączone z XXVI Rocznicą Klubu Abstynenta
,,EDEN”
Józef Góral
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PRZEDSZKOLE nr 1

Styczniowe poczynania „Pszczółek”

Styczeń był pełen atrakcji dla najmłodszej grupy. Z okazji „Dnia Babci i Dziadka” przygotowaliśmy program artystyczno
– wokalny, który dzieci przedstawiły na
integracyjnym spotkaniu dziadków z wnukami. W tym dniu nie zabrakło również
słodkiego poczęstunku, mocy buziaków
i własnoręcznie przygotowanych prezentów dla ukochanych seniorów.
W kolejnym tygodniu odbyły się zajęcia
otwarte z Rodzicami w ramach programu
proﬁlaktycznego „Przeciwdziałaniu narkomani i alkoholizmowi” pt. „Zimą dokarmiamy ptaki”. Podczas tego spotkania Rodzice i Dzieci dowiedzieli się, jak można
aktywnie spędzać wolny czas z korzyścią
dla przyrody oraz wspólnie z dziećmi wykonaliśmy karmniki dla ptaszków zimujących w Polsce.
Nauczyciel – wychowawca
mgr Joanna Gawryś

W ostatni poniedziałek stycznia, nasze przedszkole odwiedziła
pani Justyna Kowalska, edukator
z Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych, która na co
dzień pracuje w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Jeleniej Górze
– Sobieszowie. Rozpoczynając
spotkanie, została zadana dzieciom zagadka naprowadzająca:
kto będzie bohaterem przeprowadzanych warsztatów przyrodniczych? „Kangurki” błyskawicznie
domyśliły się, że w tym dniu będą
słuchały o zwyczajach i życiu jeża. Zajęcia
składały się z dwóch części – teoretycznej

Jeż to fajny zwierz

i praktycznej. W części teoretycznej pani
Justyna opowiadała ciekawostki dotyczące nawyków tego zwierzęcia, jak i obalała

mity, jakie wokół niego krążą. Opowieści były wsparte licznymi ilustracjami i ﬁlmikami. Nasi mali słuchacze
aktywnie brali udział w zajęciach, zadając masę ciekawych pytań, jak i odpowiadając na pytania zadawane przez
panią Justynę. W części drugiej, dzieci
oddały się zajęciom manualnym, tworząc jeżyki z masy solnej, makaronu
i ziaren ziela angielskiego. Naszym
„Kangurkom” obie części warsztatów
bardzo przypadły do gustu, a zdobytą
wiedzą chętnie dzieliły się z kolegami
z innych grup przedszkolnych.
Nauczyciel – wychowawca
mgr Natalia Brycka

PRZEDSZKOLE nr 2

Dzień Babci i Dziadka
Mimo że styczeń jest miesiącem zimowym to
w kalendarzu są dwa magiczne święta, które rozgrzewają nasze serca. To dni pełne uśmiechu,
wzruszeń i radości. W dniu 20 stycznia w Przedszkolu „Pod Czerwonym Muchomorem” odbyły się te wspaniałe uroczystości z okazji Święta
Babci i Dziadka. Przedszkolaki przygotowały programy artystyczne. W większości były to wiersze
i piosenki okolicznościowe, związane tematycznie
z tymże świętem oraz występy taneczne. Mali artyści z przejęciem odtwarzali swoje role, goście
ze wzruszeniem odbierali czułe słowa, kierowane
pod ich adresem. Dzieci obdarowały swoich dziadków własnoręcznie wykonanymi upominkami
oraz zaprosiły do wspólnych zabaw przy piosenkach, które nasi goście znają ze swojej młodości.
Wszyscy bawili się przy piosence „Dwóm tańczyć
się zachciało”, „Nie chcę cię znać”, „Labado”. Po
występach goście oraz dzieci zostali zaproszeni na
przygotowany przez mamy słodki poczęstunek. Był
to dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.
J. Monastyrska, M. Janasz

Majsterkowo

Dzieci z grupy „Miłych kotków”
uczestniczyły w warsztatach edukacyjnych „Majsterkowo”, organizowanych
przez Castoramę w Jeleniej Górze.
Organizowane przez wybrane sklepy
Castoramy warsztaty „Majsterkowo”
skierowane są do dzieci od 6-12 letnich
całej Polski. Castorama w Jeleniej Górze
prowadzi warsztaty w 4 blokach: środowisko, energia, drewno oraz dekoracje.
Ich celem jest rozbudzanie w dzieciach
pasji do majsterkowania, pobudzanie

ich wyobraźni, rozwijanie
umiejętności manualnych,
a także zwiększanie wiedzy
i świadomości ekologicznej. Starszaki pod okiem
specjalistów z Castoramy
pani Jolanty Micikowskiej
i pana Marka Malinowskiego wykonały samodzielnie
własne tabliczki imienne.
Podczas majsterkowania
dzieci dowiedziały się jak
kreatywnie
wykorzystać
niepotrzebne, niekompletne przedmioty do tworzenia nowych dekoracji. Warsztaty pobudziły wyobraźnię
dzieci oraz wzmocniły ich zdolności manualne i umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji.
Na koniec organizatorzy przygotowali
dla przedszkolaków słodki poczęstunek
i wręczyli pamiątkowe dyplomy. Dziękujemy pani Anecie Szmaruj za możliwość
wzięcia udziału w warsztatach.
G. Popera

INFORMATOR PIECHOWICKI

13

2/17 LUTY 2017

Seniorzy Przedszkolom, Przedszkolaki Seniorom

23 stycznia dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 2 wystąpiły dla specjalnie
zaproszonych gości a mianowicie emerytowanych pracowników Przedszkola, Zespołu
Szklarki oraz dla członków Związku Emerytów i Rencistów. Spotkanie prowadziła
najstarsza grupa, „Kotki”.
Dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych, przedstawiły program artystyczny.
Uroczystość uświetnił występ Zespołu
„Szklarki”.

To spotkanie było dla nas wszystkich ważnym wydarzeniem. Po raz pierwszy na jednym spotkaniu gościliśmy jeszcze niedawno pracujące w przedszkolu panie, babcie
naszych przedszkolaków oraz mieszkańców
Piechowic, których dzieci a niekiedy i wnuki są absolwentami naszego przedszkola.
Gościom humory dopisywały, były łzy
wzruszenia, radości. Smakował przygotowany przez rodziców poczęstunek ale najmilsze były życzenia.

W naszym odczuciu takie spotkania łączą
pokolenia, pokazują że razem może być lepiej, przyjemniej a na pewno raźniej. Mamy
nadzieję że nawiązana współpraca będzie
kontynuowana.
Dziękujemy członkom zespołu „Szklarki” za zaangażowanie, wszystkim gościom
za przybycie i naszym wspaniałym rodzicom za pomoc.
B. Woś G. Popera

Wizyta w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze
Najstarsze przedszkolaki po raz drugi odwiedziły Jeleniogórskie Muzeum.
Podczas tej wizyty dzieci zobaczyły dwie wystawy. Pierwsza to ekspozycja
stała, poświęcona historii szklarstwa w okolicach Jeleniej Góry i zgromadzony zbiór eksponatów szkła z rożnych okresów. Miały możliwość porównania
współczesnych szklanek, wazonów z eksponatami wystawy.
Obejrzeliśmy też ekspozycję czasową „Oskar Adam Keil (1856 – 1936)
przedsiębiorca i wydawca”, wystawę przedstawiająca jedno z największych
w naszym regionie przedsiębiorstwo galanterii drewnianej, pamiątek turystycznych i stolarstwa artystycznego działające w Jagniątkowie od 1855 do
1945 roku. Dzieci podziwiły zachwycające drewniane puzderka, postacie Liczyrzepy, korki do butelek jak również 400 pocztówek w wyobrażeniu artystów z XIX wieku przedstawiające wędrówki na Śnieżkę, zjazdy na saniach
rogatych czy scenki z ulic Jeleniej Góry. Odbyło się obowiązkowe przejście
po szklanym moście i spotkanie w muzeum dobiegło końca.
G. Popera

Informator Piechowicki
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
WYDAWCA: Urząd Miasta Piechowice, ul. Żymierskiego 49, 58-573 Piechowice, tel. 75 75 489 00.
Nakład: 1200 egz. SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Studio ROB - Robert Zapora,
robertzapora@o2.pl, tel. 602 439 924.

Nie zamówionych materiałów nie odsyłamy. Wydawca zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych
materiałów. Nadesłanie materiałów równoznaczne jest
z wyrażeniem zgody na ich publikację. Niepodpisane teksty
zdjęcia w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
W wydaniu wykorzystano graﬁki freepik.com.
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Gitaromania zagościła w Piechowicach
Znany w całej Polsce festiwal i konkurs
gitarowy w tym roku miał także swój piechowicki akcent. W Pałacu Pakoszów odbył
się koncert ﬁnałowy. To kolejny z akcentów obchodów 50-lecia nadania praw miejskich.
Pomysłodawcą „Gitaromanii” jest mieszkaniec Piechowic Łukasz Pietrzak, a głównym organizatorem – Państwowa Szkoła
Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Jeleniej
Górze Cieplicach. Od tragicznej śmierci
Łukasza Pietrzaka, konkurs nosi Jego imię.
W tym roku odbyła się już XI edycja.
Zgłosili się na nią młodzi muzycy z całej
Polski: m.in. Szczecina, Wrocławia, Gdańska, Bydgoszczy. Startujący podzieleni byli
na dwie kategorie: młodszych i starszych.
Jak powiedział przewodniczący jury Piotr
Pałac, poziom tegorocznej „Gitaromanii”
był bardzo wysoki. Zwykle jury najlepszemu spośród muzyków przyznaje tytuł „Gitaromaniaka”. W tym roku tego tytułu nie
przyznano, ale to nie dlatego, że nikt nie zasłużył. Jak powiedział Piotr Pałac, poziom

był tak wyrównany,
że żaden z muzyków
nie wybił się ponad
swoje koleżanki i kolegów. Podkreślił że
wielu wykonań nie
powstydziłyby się estrady w całej Polsce.
Potwierdziła to dyrektor PSM I st. Anna
Pietrzak. Przyznała,
że o poszczególnych
miejscach decydowały dziesiąte części
punktów.
Wyniki w grupie
młodszej: I nagroda – Miłosz Muzalski
z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.
im. F. Chopina w Opolu (nauczyciel – Dominik Tomasiak), II nagroda – Aleksander
Anioł z ZPSM im. S. Moniuszki w BielskuBiałej (nauczyciel – Marcin Szermański),
III – nagroda – jury nie przyznało. Wyróżnienia: Marcin Kwiatkowski z OSM I i II
st. im. F. Nowowiejskiego w Gdańsku
(nauczyciel – Joanna
Rudnicka Sztern-Dana) oraz Wesna Gierlik z OSM I st. im. M.
Jasińskiego w Szczecinie (nauczyciel –
Karolina Michalska).
Wyniki w grupie
starszej: I miejsce ex
aequo: Jagoda Świdzińska z OSM II
st. J. Kaliszewskiej
w Poznaniu (nauczyciel – Tomasz Kandul-

Kolejne wyróżnienie dla pszczelarza
Mieszkaniec Piechowic Jan Wójcik otrzymał wyróżnienie od Rady Gminy Stara Kamienica.
– Składamy najserdeczniejsze podziękowanie za szczególne zaangażowanie w promowanie pszczelarstwa na terenie Gminy
Stara Kamienica poprzez prowadzenie zajęć
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży ze szkół
całego regionu oraz spotkań pszczelarzy
z kraju i zagranicy.
Życzymy wielu sukcesów
w dalszej działalności społecznej i pszczelarskiej – to
treść podziękowań, podpisanych przez wójta gminy Zoﬁę
Świątek oraz przewodniczącą
rady Jolantę Kuczewswką.
Przypomnijmy, Jan Wójcik

we wrześniu ubiegłego roku został uhonorowany statuetką ks. dr Jana Dzierżona – najwyższym odznaczeniem Polskiego Związku
Pszczelarskiego (na zdjęciu). Było to podczas XVII Międzynarodowych Warsztatów
Pszczelarskich, które odbyły się w Jeleniej
Górze Cieplicach. Pisaliśmy o tym szeroko we wrześniowym wydaniu Informatora Piechowickiego, przybliżając sylwetkę
laureata. Pan Jan mieszka w Piechowicach,
ale pasiekę prowadzi
w Kromnowie, czyli na
terenie Gminy Stara Kamienica. Gratulujemy
kolejnego wyróżnienia
i życzymy dalszych sukcesów!
Anna Szalej-John

ski) oraz Beata Atłas z OSM I i II st. im. K.
Szymanowskiego we Wrocławiu (nauczyciel
– Marek Zieliński), II nagroda – Wojciech
Mizera z OSM II st. J. Kaliszewskiej w Poznaniu (nauczyciel – Bartłomiej Marusik).
Wyróżnienie – Filip Pokusa z OSM I i II st.
im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu (nauczyciel – Marek Zieliński).
Koncert ﬁnałowy odbył się w malowniczej Sali Barokowej w Pałacu Pakoszów.
Przed tym wydarzeniem sekretarz miasta
Iwona Sobaś-Łużniak podziękowała organizatorom festiwalu a także przypomniała
o przypadającym w tym roku 50-leciu nadania praw miejskich Piechowicom.
Później scenę opanowała grupa Te Positive Trio, czyli Aleksandra Lipińska – śpiew,
Wojciech Lipiński – gitara klasyczna, gitara
jazzowa i Andrzej Zielak – kontrabas, gitara basowa. Muzycy ujęli widzów swoim
kunsztem, wrażliwością i niezwykłymi improwizacjami. Publiczność, która wypełniła
salę do ostatniego miejsca, każdy utwór nagradzała gromkimi brawami.
R.Z.
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ZSTiL w Piechowicach zorganizował
turniej w Counter Strike

W dniach 14-17 lutego 2017 r. w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych
w Piechowicach odbył się (coroczny) turniej gier. Tym razem z uwagi na utworzoną od 1 września 2016 r. klasę o proﬁlu
e-sportowym wybór padł na grę Counter
Strike Global Offensive.
Do turnieju zgłosiło się 15 drużyn (5-cio
osobowych) z terenu naszego powiatu
w tym jedna z klasy e-sportowej z Żar. Wśród
uczestników były drużyny gimnazjalne,
a także takie w składzie których byli
uczniowie naszej szkoły oraz absolwenci.
Eliminacje do turnieju odbywały się systemem podwójnej drabinki, a ostatniego dnia
systemem pucharowym. Uczniowie naszej
klasy e-sportowej w głównej mierze byli organizatorami turnieju. Wśród umiejętności
jakie nabywają na zajęciach dodatkowych
z e-sportu (komunikacja, motywacja, podejmowanie decyzji, nauka na własnych
błędach, radzenie sobie ze stresem) tym
razem mieli okazję „sprawdzić się” w roli
organizatora. To duża odpowiedzialność,

wyzwanie i przedsięwzięcie w zakresie
instalacji oraz konﬁguracji serwerów gier,
komunikacji czy systemu wizualizacji rozgrywek.
Wśród drużyn panowała wspaniała atmosfera, gracze mieli możliwość poznania się,
wymiany doświadczeń, podejrzenia taktyk
i strategii. Wiele z toczonych meczy była zacięta i towarzyszyło im duże zainteresowanie w specjalnej wydzielonej „streﬁe kibica”
w odrębnej pracowni komputerowej.
Finał w którym zmierzyła się drużyna NoLifeFrags z drużyną FeelsBadTeam (Żary)
zakończył się zwycięstwem NoLifeFrags
(z wynikami 16:10 i 16:9 na dwóch mapach). Prawdopodobnie jeden z graczy
zwycięskiej drużyny dostanie szansę sprawdzenia się w meczach z graczami półprofesjonalnymi rozgrywającymi swoje mecze
na arenie miedzynarodowej.

Równocześnie podczas trwania turnieju szkoła zapewniła uczniom poczęstunek
oraz opiekę. Uczniowie gimnazjaliści mieli
możliwość zapoznać się ze specyﬁką proﬁli jakie ma szkoła w swojej ofercie edukacyjnej. Do dyspozycji uczniów był nasz
trener e-sportowy (Kamil Tarka) z którym
mieli możliwość porozmawiania o swoich
pasjach i treningu e-sportowym. Odbyły się
też dla osób chętnych warsztaty e-sportowe
aby przybliżyć temat e-sportu, podstawy treningu i tendencję rozwoju e-sportu
w kraju i na świecie.
Obecny był również nauczyciel przedmiotu „edukacja wojskowa”, do dyspozycji
szkolna strzelnica oraz tor sprawnościowy
na którym uczniowie klas wojskowych
i policyjnych przygotowują się do różnych
zawodów w zakresie swoich proﬁli.
Podczas warsztatów i turnieju zaprezentowała się również
w stroju postaci z
gry Counter Strike
była absolwentka szkoły - Kamila Machura.
Opowiedziała
o swojej pasji
i o tym czym
jest cosplay.
Sponsorem
nagród rzeczowych na
turniej gier
były
ﬁrmy
komputerowe
Procpu oraz
Enter-Net.
M. Spychała
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