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Polsko-czeskie bieganie
Jak co roku teren publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Piechowicach był miejscem wielkich emocji biegowych. W sobotę 13 maja 2017 r.
około 100 uczestników wzięło udział w „Biegu
50-lecia” imprezie pod patronatem Burmistrza
Miasta Piechowice. W tym roku udział wzięli również goście z Czech, którzy przyjechali do nas z
Upic. Największe zainteresowanie i emocje wzbudziła kategoria najmłodszych uczestników. W kolejności startowały przedszkolaki, dzieci ze szkoły
podstawowej i gimnazjaliści. Dużą frekwencją
cieszyły się również biegi rodzinne. Impreza miała na celę popularyzowanie zdrowego stylu życia
oraz aktywności sportowej. Zdobywcy pierwszych
trzech miejsc w każdej kategorii wiekowej a było
ich 18, otrzymali z rąk Pana Burmistrza medal, dyplom oraz nagrodę rzeczową. Gratulacje dla Pana
Wicher Pawła, który wystartował w kategorii rodzinnej z gościem z Upic. W tej konkurencji zdominowali nas Czesi zajmując wszystkie miejsca
na podium. Nagrody dla tej kategorii ufundowane
przez hutę „Julia” w Piechowicach pozwoliły naszych sąsiadom na wycieczkę po sławnej nie tylko
na terenie Polski Hucie. Również w innych kategoriach goście często zajmowali medalowe miejsca.
Składam serdeczne podziękowania wszystkim pracownikom jednostek oświatowych oraz POK, którzy przyczynili się do tego aby impreza przebiegła
sprawnie i w miłej atmosferze, panom: Dariuszowi
Tobiasz oraz Pawłowi Smoleń dbającym o to aby
uczestnicy nie pomylili trasy i wszyscy dobiegli do
mety. Już teraz zapraszamy na przyszłoroczną edycję licząc na większą frekwencję.
Anna Szalej-John

ZDJĘCIA: R. Z., P. Z.
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Jeszcze o piechowickich ulicach
Nieco późno włączam się do dyskusji,
ale na swoje usprawiedliwienie mam to,
że swoje propozycje zgłaszałem już przed
paroma miesiącami, ale przekazałem je za
pośrednictwem ważnego radnego. Ponoć
zostały zgłoszone, ale nie wiem w jakiej
formie, więc przypomnę je jeszcze raz.
Pierwsza zasada, którą zastosowałem,
wynikała z dużego doświadczenia życiowego i obserwacji tego, co się dzieje z
nazwami ulic przy zmieniających się realiach politycznych a tych nam nie brak i
chyba w przyszłości też nie zabraknie. O
rozmaitych perturbacjach z nazwami mogę
mówić na przykładzie wielu miast polskich
a znam Polskę dosyć dobrze.
Wg mojej koncepcji, nazwy ulic powinny być jak najbardziej obojętne politycznie
i ideologicznie i wtedy mają szansę być
długotrwałe. Warto również sięgnąć do tradycji jeżeli taka w miejscowości istnieje
a w Piechowicach, takich nazw jest kilka,
stąd też argument jednego z moich ważnych rozmówców, że nie można wracać do
dawnej nazwy, to jeżeli miała ona jeszcze
tradycje niemieckie, kontynuowane potem
w Polsce, jest delikatnie mówiąc również
nie wskazane. Proszę mi wykazać wkład
Polaków w rozwój Piechowic przed 1945 r.
Proponuję następujące zmiany nazw:
• Ul. Żymierskiego nazwać ul. Jana Pawła II (była przecież akcja zbierania podpisów) ewentualnie inna nazwa – (Karkonoska lub Niepodległości)
• Ul. 22 Lipca na ul. Lipową (tak się nazywała przez lata, starsi mieszkańcy dalej
tej nazwy używają, tyle tylko, że tak nazwali ją Niemcy?)
• Ul. M. Buczka na ul. Papierników (jest
na zapleczu Papierni)

• Ul. Świerczewskiego na ul. Fabryczną
lub Przemysłową (są tam, względnie były,
duże zakłady przemysłowe a trudno któryś
wyróżnić bez narażania dumy zawodowej)
• Ul. Zawadzkiego na ul. Izerską (przecież Górzyniec leży niemal w środku Gór
Izerskich a nie ma na ten temat żadnego
śladu w nazewnictwie). Przy okazji uważam, że należy dołączyć do niej krótką
ul. 1 Maja
• Ul. Nowotki na ul. Robotniczą (tak się
przez całe lata nazywała i niestety ponoć
też za Niemców, którzy nie wstydzili się
klasy robotniczej), ewentualnie inną nazwę, nawiązującą do pobliskiego sąsiedztwa ulic pisarzy, albo dać nazwę któregoś
z laureatów literackiej nagrody Nobla
(a kilku przecież mamy).
Dodatkowa uwaga, po przeczytaniu pro-

pozycji w Informatorze Piechowickim
z kwietnia 2017r.: podział ulicy Żymierskiego na kilka odcinków uważam za bezsensowny. Ludzie przyzwyczaili się do numeracji budynków. Wystarczy, że będą zmuszeni
do zapamiętania nowej nazwy ulicy. Ulica
stanowi jeden wyraźny ciąg komunikacyjny
i jej podział na odcinki jest sztuczny, niczym
nieuzasadniony. Ewentualny podział miałby
tylko sens wtedy, gdyby podział przebiegał
przez oba mosty stanowiące wyraźną granicę
zabudowy.
Jestem zdecydowanie przeciwny lansowaniu nazw ulic w oparciu o nazwiska zasłużonych Piechowiczan, szczególnie jeżeli
propozycja ta dotyczy głównych ulic. Jesteśmy drobnym fragmentem całej Polski.
Zdzisław Gasz

Problemy z odbiorem Naziemnej Telewizji Cyfrowej
W związku z licznymi skargami mieszkańców Piechowic na brak lub złą jakość
sygnału telewizji naziemnej, występowaliśmy do operatora naziemnej infrastruktury
telewizyjnej EmiTel Sp. z o.o. o podjęcie
stosownych działań w tej sprawie.
Operator podszedł do sprawy jednostkowo, co nie przyniosło oczekiwanego
rezultatu w skali Gminy. Skutkowało to
wnioskiem do Wojewody Dolnośląskiego
o podjecie interwencji.
Z otrzymanej od Wojewody Dolnośląskiego korespondencji wynika, że operator
naziemnej telewizji cyfrowej spełnił swój
ustawowy obowiązek procentowego pokrycia obszaru kraju sygnałem i dalsze działania winny być skierowane na poszczególne podmioty, na rzecz których dokonano

rezerwacji częstotliwości, o uruchomienie dodatkowych stacji doświetlających,
a w Piechowicach jest już usytuowana stacja doświetlająca Piechowice / Górzyniec.
Z korespondencji Wojewody wynika jednak, że żaden z podmiotów zajmujących się sprawą nie podjął tematu
zanikania sygnału NTC polegającego
na tym, że jakość sygnału przez pewien czas jest zadowalająca, po czym
sygnał zanika i konieczne jest przekierowanie anten, a po pewnym czasie
ponownie dochodzi do zaniku sygnału
i ponownie konieczne jest przekierowanie anten. Fakt ten może wskazywać na
niestabilność pracy urządzeń stacji doświetlającej lub niestabilne mocowanie
tych urządzeń.

Z uwagi na żywotny interes mieszkańców, Burmistrz Miasta Piechowice wystąpił do Urzędu Komunikacji Elektronicznej o kompleksowe zajęcie się tematem
dostępu mieszkańców Piechowic do programów NTC.
Paweł Sołek
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Michałowice posprzątane
Sprzątanie Michałowic, zainicjowane
przez Stowarzyszenie Michałowice, w tym
roku współorganizowane przez Stowarzyszenie, Zarząd Osiedla i radnego Michałowic, wpisało się już na stałe do kalendarza wydarzeń na terenie naszej pięknej
miejscowości. W tym roku akcja ta miała
miejsce 8 kwietnia. Zaopatrzone w worki
i rękawiczki grupy udały się w różnych
kierunkach, by zbierać wszelkiego rodzaju
odpady z poboczy ulic i dróg leśnych.
Podczas kilkugodzinnego spaceru z workami można było pogawędzić z dawno
niewidzianymi znajomymi, na co zazwyczaj nie ma czasu, a także nawiązać nowe
sąsiedzkie znajomości. A worki niepostrzeżenie się napełniały… Jest to też świetna
przygoda dla dzieci, które bezkarnie mogły
się pobrudzić i buszować po krzakach i zaroślach – tylko małe rączki dosięgały niektórych zakamarków między kamieniami
czy w szczelinach skalnych i wydobywały
z nich kawałki folii czy papiery. Wiele przy
tym radości – a świadomość ekologiczna
i społeczna niepostrzeżenie wzrasta.
Ponieważ akcja sprzątania Michałowic
odbywa się od kilku lat, jest już tu wypracowany przez jej uczestników pewien sys-

tem, dzięki czemu prace przebiegają dużo
szybciej i sprawniej niż kiedyś. Poszczególne grupy zbierają śmieci w pobliżu swoich
domów, na najlepiej znanym sobie terenie,
w codziennie mijanych zakątkach. Jest to
też sposób najbardziej motywujący – każdy chce, żeby w pobliżu jego domu było
czysto. Potem w punkcie zbiórki następuje
podsumowanie akcji i ustalenie punktów
pozostawienia worków ze śmieciami oraz
część rekreacyjna – pieczenie kiełbasek
przy ognisku. Dzieci dostały słodkości
i drobne upominki od leśniczego – pana
Andrzeja Kieliszkowskiego.
Wielce budujący jest fakt, że dzięki naszym akcjom śmieci w lesie wokół Michałowic i przy drogach jest coraz mniej,
o czym świadczy coraz mniejsza z roku na
rok liczba zgromadzonych worków śmieci,
odbieranych następnie przez piechowickie służby porządkowe z wyznaczonych
punktów. Wiosną 2011 roku uzbieraliśmy
65 worków odpadów, jesienią – 31, rok
później – 51, w 2013 roku – 26. Od 2014
roku liczba ta oscyluje w granicach 25-30
worków. W tym roku było ich 28, z czego
7 uzbierały same dzieci.
Bogdan Widak

Sprawozdanie z XXVI Ogólnopolskiego Wiosennego

Zlotu Rodzin Abstynenckich - „Tatry 2017”
To już 26 Zlot Rodzin Abstynenckich.
Odbył się jak zawsze w Małym Cichym
koło Zakopanego w terminie od 29 kwietnia
do 4 maja 2017r. Zorganizowany był przez
Trzeźwościowe Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne w Katowicach. Zjechało
się z całej Polski około 1900 osób ze stowarzyszeń trzeźwościowych, stowarzyszeń
i klubów abstynenckich, grup anonimowych
alkoholików, grup AL.-Anonu, przedstawicieli placówek lecznictwa odwykowego,
ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie oraz goście z zagranicy. Wybraliśmy się do Małego Cichego z Klubu
Abstynenta ,,EDEN”. Przejechaliśmy pół
Polski, ale było warto. Wszystkie wątpliwości, czy opłaca się nie pić, różne nasze nieporozumienia i konﬂikty tutaj przestają być
ważne. Tu się czuje, jaka to rzecz – trzeźwość. Poznaliśmy wielu nowych przyjaciół.
Honorowy Patronat nad Zlotem objęli: Starosta Tatrzański Piotr Bąk oraz Wójt Gminy
Poronin Bronisław Stoch.
W tym roku Zlot odbył się pod hasłem:
„Z mądrością ku wolności”. Pierwszy
dzień służył powitaniom i występom muzycznym oraz odbył się Otwarty Miting
Nocny AA. Co wieczór uczestnikom to-

warzyszyła muzyka, koncerty i dyskoteki.
Drugi dzień przeznaczony był na sport
rodzinny: blok zabaw i gier sportowo-rekreacyjnych. W trzecim dniu odbyły się
wycieczki do wyboru: Dolina Kościeliska,
Chochołowska, Morskie Oko oraz Gubałówka. W czwartym dniu odbyła się msza
polowa na Polanie Rusinowej, którą odprawił wierny przyjaciel zlotu, ks. Bronisław
Gawron. W piątym dniu także odbyły się
wycieczki do wyboru (miejsca jak wyżej).
Widzieliśmy mnóstwo ludzi odprężonych
i szczęśliwych. Zlot w Małym Cichym dla
całej Polski stał się symbolem pięknego
trzeźwienia. Przypominamy że nie byłoby tak, gdyby nie Gienek Poloczek, który
tę imprezę wymyślił i do dziś miłościwie
jej panuje. Ponadto przez cały czas trwania zlotu – oprócz zajęć ogólnodostępnych
(wykłady, spotkania) pełnione były dyżury
psychologów, terapeutów uzależnień, kapłanów, prawników i liderów ruchów samopomocowych. Można było skorzystać
z porad, rozmów indywidualnych lub konsultacji problemów osobistych, rodzinnych
i przemocy w rodzinie.
Klub Abstynenta ,,EDEN”
Prezes Józef Góral

Rad� u��w���ł� ...
Rada Miasta Piechowice
na XXXV sesji,
która odbyła się 27 kwietnia 2017 r.,
podjęła uchwały w sprawach:

• kryteriów rekrutacji do klas pierwszych
szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę Miejską Piechowice dla kandydatów
zamieszkałych poza obwodem tych szkół
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (uchwała nr 211/
XXXV/2017);
• zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2017 (uchwała nr 212/
XXXV/2017);
• wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26.04.2017 r. (uchwała nr 213/
XXXV/2017);
Pełne teksty uchwał publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Rada Miasta - Uchwały.

POŻYCZKA NA WYMIANĘ
KOTŁÓW STAŁOPALNYCH
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
ogłosił „Program Priorytetowy Ograniczenia Niskiej Emisji Na Obszarze Województwa Dolnośląskiego”. Założeniem programu jest likwidacja kotłów stałopalnych na
rzecz uruchomienia przyjaznego źródła
produkcji ciepła, takie jak: kotły gazowe,
kotły na olej lekki opałowy, piece zasilane
prądem elektrycznym, kotły na paliwa stałe
lub biomasę (co najmniej 5 klasa wg PN-EN
303-5:2012), włączenie do sieci cieplnych,
OZE-pompy ciepła, kolektory słoneczne,
ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe-służące zasileniu źródła.
Forma pomocy to pożyczka (z możliwością
częściowego umorzenia) do 50% kosztów
kwaliﬁkowanych z górnymi limitami kosztów dla domu jednorodzinnego – 20 tys. zł,
mieszkania – 14 tys. zł, wspólna kotłownia
8 tys. zł * liczba mieszkań. Kosztami kwaliﬁkowanymi są: koszt dokumentacji, koszt
zakupu i montażu nowego źródła ciepła
wraz z niezbędną instalacją c.o., koszt przyłączy gazowych i energetycznych, wkłady kominowe, zbiornik c.w.u., niezbędna
aparatura kontrolno-pomiarowa, instalacja
elektryczna, itp. Nabór wniosków w ramach programu prowadzony jest w trybie
ciągłym, do końca października 2018r. lub
do wyczerpania środków ﬁnansowych zaplanowanych w budżecie „Programu”.
Z uwagi na fakt, że beneﬁcjentem środków
może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego lub jej związki, osoby zainteresowane pożyczką prosimy o kontakt z Urzędem
Miasta Piechowice pok. nr 17 – Referat Gospodarczy i Nadzoru Właścicielskiego – Radosław Burchacki tel. 75 75-48-914.
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Oświatowe dylematy

Wojewoda dolnośląski uchylił uchwałę
Rady Miasta Piechowice w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju
szkolnego. Radni już zaskarżyli to rozstrzygnięcie.
Nadal nie wiadomo, jaką funkcję będzie
pełnił budynek przy ul. Tysiąclecia po wygaszeniu gimnazjum. W związku z reformą
oświaty radni podjęli uchwałę o utworzeniu
jednej szkoły podstawowej, funkcjonującej
w dwóch budynkach. Takie rozwiązanie
wypracowano podczas debaty z mieszkańcami. Pisaliśmy o tym w poprzednim numerze Informatora Piechowickiego.
Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem
nadzorczym z dnia 26 kwietnia stwierdził
nieważność tej uchwały. W uzasadnieniu

Paweł Zackiewicz
Przewodniczący Rady Miasta
Radni podejmując uchwałę o sieci szkół
mieli szeroki obraz problemu po odbytych spotkaniach z nauczycielami i rodzicami oraz po debacie na sesji. Znaczna
większość opowiedziała się za utworzeniem jednej szkoły podstawowej, która by
w sposób optymalny wykorzystywała oba
budynki, czyli do czasu wygaśnięcia gimnazjum klasy 7 i 8 kontynuowałyby naukę
w obecnym budynku gimnazjum, a po wygaśnięciu gimnazjum - od 01.09.2019 r.
w budynku tym odbywałoby sie nauczanie
początkowe klas 1-3 oraz ewentualnie zerówek. Rozwiązanie takie uznano za przyjazne młodszym dzieciom, gdyż budynek
przy ul. Tysiąclecia 28 w większości posiada klasy na parterze, są szersze korytarze
i mniej strome schody a sala gimanastyczna choc mniejsza niż w SP1 jest połączona

Witold Rudolf
Burmistrz Piechowic
Rada Miasta podjęła uchwałę, która powoduje, że będę musiał w terminie 30 dni
od otrzymania rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody wystąpić do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o zaskarżenie
stanowiska wojewody. Argumenty, które
podnosi pan wojewoda w tym rozstrzygnięciu, odnoszą się do nieścisłości, wynikającej z interpretacji opinii kuratora. Opinia kuratora jest tu istotą sporu. Została
ona zaskarżona przez naszą radę, ale jest
też podstawą decyzji wojewody. Wojewódzki Sąd Administracyjny będzie miał
trudny orzech do zgryzienia. W przepisach nie ma wskazanej ścieżki postępowania w takiej sytuacji. Jestem po rozmowie
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podniósł, że organ prowadzący nie uwzględnił wskazówek Dolnośląskiego Kuratora
Oświaty, który sugerował utworzenie dwóch
ośmioklasowych szkół podstawowych.
W przypadku nie uwzględnienia wskazówek
kuratora – zdaniem wojewody – przyjmuje
się, że uchwała uzyskała negatywną opinię.
– Brak pozytywnej opinii kuratora oświaty
uniemożliwia zaś podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego –
czytamy w uzasadnieniu decyzji wojewody.
Radni podjęli w marcu także uchwałę
zaskarżającą opinię kuratora (o tym także
pisaliśmy), ale to zdaniem wojewody nie
ma wpływu na to, że nie uwzględnili zmian
wskazanych przez kuratora.

Radni Piechowic na sesji w dniu
27 kwietnia skorzystali z prawa wniesienia
skargi na rozstrzygnięcie wojewody. – Podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione
faktem, że Rada Miasta Piechowice podejmując Uchwałę nr 208/XXIV/2017 z dnia
30 marca 2017r. w sprawie dostosowanie
sieci szkół podstawowych i gimnazjów do
nowego ustroju szkolnego spełniła wszystkie wymagania określone przepisami prawa. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody
Dolnośląskiego jest nieprawidłowe. Zatem
złożenie skargi do sądu administracyjnego
jest celowe - uzasadniają.
Czekamy na dalsze rozstrzygnięcia.

z budynkiem dydaktycznym co nie naraża
dzieci na przejście przez podwórko w niekorzystnych warunkach atmosferycznych
przed jak i po lekcjach WF. Ponadto nie
byłoby konieczne dokonywanie tzw. rejonizacji i dzielenia już zżytych ze sobą klas
i zmian wychowawców czy nauczycieli, bo zostaliby oni zatrudnieni w jednej,
nowotworzonej placówce. Przy czym to
nauczyciele a nie uczniowie mieliby się
przemieszczać pomiędzy budynkami dydaktycznymi, jak czasem robią to i teraz,
będąc zatrudnieni w różnych szkołach.
Kurator w swojej opinii postawił warunek
aby utworzyć dwie odrębne szkoły podstawowe, czym całkowicie wywraca zamysł
zoptymalizowania warunków nauczania. Najprawdopodobniej swoją opinię opierał nie na
ulepszaniu warunków nauczania, a na zwiększaniu zatrudnienia nauczycieli – co mogłoby
doprowadzić do pogorszenia ﬁnansowej sytuacji placówek oświatowych i miasta.

Ponieważ podjęta uchwała w sprawie
sieci szkół była odmienna od opinii kuratora, wojewoda w ramach nadzoru uchylił
ją, a to powoduje, że w obecnym stanie
prawnym gimnazjum zostanie wygaszone
a szkoła podstawowa będzie funkcjonowała w jednym budynku, przy ul. Szkolnej.
Dlatego też Rada Miasta podjęła dwie
uchwały o zaskarżeniu zarówno opinii kuratora jak i decyzji wojewody i obecnie czekamy na rozstrzygnięcia tych skarg przez
Wojewódzki Sąd Administracyjny. Nie
mniej jednak sprawy oświaty pozostają
w zainteresowaniu Rady Miasta, a w szczególności Komisji ds. Edukacji, Sportu, Kultury
i Turystyki i w dobie wprowadzania reformy
oświaty będą podejmowane działania, aby ta
reforma odbyła się w sposób, który zapewni
jak najlepsze warunki uczniom, nauczycielom, pracownikom szkół a jednocześnie była
przeprowadzona w sposób racjonalny i celowy pod względem ﬁnansowym.

z panem kuratorem. Stwierdziliśmy, że to
sprawa dla prawników.
Rozstrzygnięcie wojewody skutkuje
tym, że mamy dwie szkoły: ośmioletnią
szkołę podstawową (SP nr 1) oraz gimnazjum, które jest wygaszane. Do września jest jednak trochę czasu i liczymy, że
WSA rozstrzygnie ostatecznie tę kwestię.
Póki co, sąd administracyjny wezwał nas
do uzupełnienia wniosku, zaskarżającego
opinię kuratora. Można odnieść wrażenie,
że nie chce rozpatrywać tej skargi.
4 maja spotkałem się z Dolnośląskim
Kuratorem Oświaty. Podtrzymuje chęć
przyjazdu do Piechowic. Elementem, który nas poróżnił w sprawie sieci szkół, jest
demograﬁa. Pan kurator możliwości wypełnienia klas w przypadku utworzenia
dwóch szkół podstawowych widzi wy-

łącznie przez pryzmat dzieci urodzonych.
My robimy szerszą analizę. Bierzemy pod
uwagę to, że praktycznie w każdym roczniku mamy po pięcioro dzieci uczących się
poza granicami Polski i tyle samo dzieci
uczących się w innych szkołach w naszym
regionie. Nie zakładamy, że ta tendencja
zmieni się tylko dlatego, że powstanie
druga ośmioklasowa szkoła podstawowa. Widać to po zakończonym niedawno
naborze do klas pierwszych: zgłoszono
42 dzieci, ale komplet dokumentów złożyło póki co 35 rodziców.
Trudno dzisiaj odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, co stanie się z budynkiem po gimnazjum? Myślę, że to przedwczesne. Poczekajmy na rozstrzygnięcie
sądu. Zapewniam, że będzie to obiekt służący piechowickiej oświacie.

R. Z.
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Ania Waraszko
tuż przed debiutem

Lada dzień ukaże się klip do debiutanckiego singla mieszkanki Piechowic Anny
Waraszko. Młoda, utalentowana piosenkarka planuje też kilka koncertów w regionie.
O Ani szeroko pisaliśmy w marcowym
numerze Informatora Piechowickiego. Artystka tworzy w klimatach soul, r&b i jazz.
Na konferencji prasowej, która odbyła się
w połowie maja w jeleniogórskim ratuszu,
z udziałem zastępcy prezydenta Jeleniej Góry
Jerzego Łużniaka i burmistrza Piechowic
Witolda Rudolfa, Anna potwierdziła, że na
początku czerwca (prawdopodobnie od 2 VI)
w internecie będzie można obejrzeć teledysk
do jej piosenki pt. Podróż. Ania debiutowała
z tą piosenką w sobotę (20 maja) w TVP.
W teledysku gościnnie pojawi się znany
hip-hopowiec Michał Witak ps. „Numer
Raz”, który występował w legendarnej formacji „Warszafski Deszcz”. Producentem
muzycznym jest Piotr Turek, który wypro-

mował takie gwiazdy jak „Afromental” czy
„Sistars”. W utworze pt. Podróż gra wiele
muzyków związanych z grupą „Vavamufﬁn”, m.in. perkusista Kuba Kinsner, basista
Emil Wojtczak, gitarzysta Artur Sienicki.
Anna Waraszko z powodzeniem koncertowała już w Kanadzie, jej piosenki były grane
z kanadyjskim radiu. Wkrótce będzie można usłyszeć ją na żywo w naszym regionie.
4 czerwca zamierza wystąpić na festynie na
Osiedlu Czarne w Jeleniej Górze, a 10 czerwca zaśpiewa w Piechowicach na koncercie
z okazji Kryształowego Weekendu.
Wystąpi, jak sama mówi, z repertuarem
coverowym. Swoje piosenki będzie śpiewała dopiero po ukazaniu się jej debiutanckiej
płyty. Planuje wydać ją we wrześniu.
– Ania niewątpliwie jest utalentowaną artystką. Trzymamy kciuki za rozwój jej kariery – podkreślił na konferencji burmistrz
Piechowic Witold Rudolf.
R.Z.

MZK KUPI NOWE AUTOBUSY
Za kilka miesięcy do Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego traﬁ 20 nowych
autobusów, które spółka kupi z pomocą
pieniędzy unijnych. Niektóre z nich będą
jeździły także na trasach, obsługujących
Piechowice.
Planuje się zakup m.in. trzech autobusów z silnikiem hybrydowym.
Będzie jeszcze okazja, by napisać szerzej o nowych pojazdach, tymczasem
MZK ogłosił konkurs na kolor nowych
pojazdów.
Czy autobusy powinny być czerwone,
by w ten sposób nawiązywać do kolorystyki dawnych jeleniogórskich tramwajów? Elementy czerni dodawałby im
elegancji. A może dobrze byłoby, gdyby
posiadały kolor limonkowy, by kojarzyć
się w ten sposób z czystością i świeżością? A może mają być biało - zielone lub
biało-niebieskie?
Wybierzmy sami! Zmiana nie pociągnie za sobą żadnych dodatkowych
kosztów – kolor autobusów zapisany
zostanie w specyﬁkacji przetargowej.
Kolorystyka starszych autobusów zmieniana będzie sukcesywnie – wraz z ich
remontami. Rozłożona zostanie na lata.
Kto wypełni ankietę i poda poprawny
adres mailowy, weźmie udział w losowaniu nagród. Link do ankiety podajemy poniżej (można znaleźć go także na
stronie mzk.jgora.pl).
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeXpWcOtVS32jf7u-GyKgxYna5oMBNY3c9VcQydsWKr2NINw/viewform?c=0&w=1
Wyniki będą znane na początku czerwca.
R.Z.

Medal dla piechowickich harcerzy
Reprezentanci 8 Piechowickiej Drużyny Harcerskiej „Burza”
zdobyli brązowy medal w Piłkarskim Pucharze Chorągwi Dolnośląskiej, który odbył się w sobotę 13 maja na stadionie przy ul.
Złotniczej w Jeleniej Górze.
Byly to zawody o zasięgu dolnośląskim. Przyjechały zespoły m.in. z Legnicy, Zgorzelca. W turnieju wzięło łącznie udział
14 ekip (około 150 osób). „Burza” w kategorii harcerzy zajęła
trzecie miejsce, które wywalczyła po rzutach karnych po meczu
z połączoną drużyną 25 DH „Przygoda” i 6 ŚWDH „Kora Brzozowa”. Piechowiccy harcerze wystawili też drużynę w kategorii
harcerzy starszych, zajęła ona 5. miejsce.
Była to pierwsza edycja tego turnieju. Organizatorem był wieloletni drużynowy z Piechowic, phm. Robert Zapora. Po turnieju
organizatorzy zebrali pochlebne opinie i jest bardzo prawdopodobne, że w przyszłym toku odbędzie się kolejna edycja.
Tymczasem już w lipcu piechowiccy skauci planują wyjazd na
obóz harcerski do Białogóry. To malowniczo położona miejscowość na Kaszubach, nad Morzem Bałtyckim. Z pewnością nie

zabraknie wrażeń: ciekawych gier w lesie, ognisk, wypoczynku
na pięknych kaszubskich plażach i ochłody w falach Bałtyku.
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Wsparcie unijne czeka na aktywnych
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo Ducha Gór” realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 – działanie LEADER. Udzielamy wsparcia na działania realizujące cele
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 20142020. Wsparcie mogą uzyskać osoby lub
podmioty mieszkające lub zarejestrowane
na obszarze gmin partnerskich: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Karpacz,
Kowary, Piechowice, Szklarska Poręba.
Wniosek w ramach ogłoszonych konkursów
mogą złożyć osoby ﬁzyczne, przedsiębiorcy
i organizacje pozarządowe.
Wsparcie
dla rozwoju przedsiębiorczości:
Podejmowanie działalności gospodarczej
– bezzwrotna premia – 80.000 zł. – pula
wolnych środków 320.000 zł. (konkurs
II poł. 2017) oraz pula wolnych środków
800.000 zł. (konkurs I poł. 2018)
Rozwój ﬁrmy – refundacja do 300.000

zł., pula wolnych środków 600.000 zł. (konkurs I poł. 2018)
Wsparcie
dla Organizacji Pozarządowych:
Konkurs otwarty – Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową – refundacja do 300.000 zł.; pula środków 2 100 000 zł. (II poł. 2017 r.)
Granty dla organizacji – Włączenie społeczne poprzez realizację Festiwalu Ducha
Gór – max kwota wsparcia 25 tys. zł. dla
1 grantu; pula środków 300 000 zł. (II poł.
2017 r.)
Granty dla organizacji – Inicjatywy na
rzecz tożsamości i zachowania dziedzictwa
kulturowego – max kwota wsparcia 20 tys.
zł. dla 1 grantu; pula środków 200 000 zł.
(II poł. 2017 r.)
Granty dla organizacji – Inicjatywy na
rzecz wzmocnienia kapitału społeczności
i organizacji, w tym edukacja w zakresie
ochrony środowiska i przeciwdziałania
zmianom klimatu – max kwota wsparcia

W czwartki w Michałowicach!

20 tys. zł. dla 1 grantu; pula środków 200
000 zł. (II poł. 2017 r.)
Granty dla organizacji – Wspólne działania promocyjne całego obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór pod wspólnym szyldem
– Kraina Ducha Gór - max kwota wsparcia
50 tys. zł. dla 1 grantu; pula środków 300
000 zł. (I poł. 2018 r.)
Granty dla organizacji – Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową - max kwota wsparcia 42 tys. zł. dla
1 grantu; pula środków 300 000 zł. (II poł.
2018 r.)
Zapraszamy na spotkania informacyjne,
doradztwo w biurze LGD oraz do kontaktu telefonicznego. Więcej szczegółowych
informacji znajduje się na naszej stronie:
www.duchgor.org
Najbliższe spotkania informacyjne dla
przedsiębiorców
zostały
zaplanowane
w czerwcu 2017 – podczas spotkań zostaną
podane szczegóły dotyczące warunków udzielenia wsparcia oraz lokalnych kryteriów.

Gminna Rada Seniorów
w Piechowicach? To możliwe!
LGD Partnerstwo Ducha Gór zaprasza do uczestnictwa
w projekcie: Gminne Rady Seniorów w powiecie jeleniogórskim.
W ramach projektu zostaną zorganizowane spotkania animacyjne, mikroinicjatywy seniorów doﬁnansowane w ramach
projektu, zajęcia dla liderów grupy senioralnej m.in. z zakresu
wystąpień publicznych, zajęcia cyfrowe-komputerowe, wizyta
studyjna wyjazdowa dla seniorów oraz konferencja zamykająca projekt.
Zapraszamy do współpracy: organizacje senioralne, nieformalne środowiska senioralne, seniorów, którzy nie są zrzeszeni i nie współpracowali dotychczas z żadną grupą.
Czas działań w projekcie: kwiecień – grudzień 2017 r.
Szczegółowe informacje o projekcie na stronach:
www.duchgor.org, www.radyseniorow.pl
Projekt realizowany przez LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz
gminy partnerskie. Projekt jest współﬁnansowany ze środków
Rządowego Programu na rzecz Aktywizacji Społecznej Osób
Starszych (ASOS) na lata 2014-2020.
Terminy spotkań animacyjnych w Piechowicach:
15.05.2017 r. – godz. 09.00-13.00
21.06.2017 r. – godz. 09.00-13.00
13.09.2017 r. – godz. 09.00-13.00
18.10.2017 r. - godz. 09.00-13.00
Spotkania odbywają się w Piechowickim Ośrodku
Kultury przy ul. Żymierskiego 53.

Tworzymy nasze
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MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

PIECHOWICE
Co to jest MPZP?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, przyjmowanym w formie uchwały przez Radę Miasta/Gminy.
Ma on na celu określenie przeznaczenia, zasad zagospodarowania i zabudowy terenów, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego (takich jak
np. ośrodek zdrowia, szkoły czy drogi) oraz
ochrony cennych walorów kulturowych i przyrodniczych. Jednym słowem decyduje o tym, jak ma
wyglądać przestrzeń miejska oraz co i na jakich
warunkach można budować. Plan miejscowy dotyczy spraw związanych z budową domów, dróg,
parkingów, infrastruktury technicznej, a także
urządzaniem i zagospodarowaniem parków, terenów sportowych i wypoczynkowych, przestrzeni
rolniczej i leśnej oraz wód powierzchniowych.

Co określa taki plan?

W planie miejscowym określa się m.in.:
– przeznaczenie poszczególnych terenów –
tj. określenie jakiego rodzaju funkcje ma pełnić
dany teren – np. mieszkaniowe (zabudowa jednorodzinna lub wielorodzinna), usługowe (sklepy,
biura, urzędy, restauracje, szkoły, przedszkola.
ośrodki zdrowia itp.), produkcyjne (fabryki, magazyny, bazy i składy), komunikacyjne (drogi,
parkingi, linie kolejowe), rekreacyjne (parki, boiska, stadiony itp.), rolnicze lub leśne,
– zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: tj. ustalenie takiego sposobu zagospodarowania, który decyduje czy miasto jest przyjaznym
miejscem do mieszkania, wypoczynku i pracy.
– zasady ochrony i kształtowania środowiska,
przyrody i krajobrazu - w celu zachowania dobrego stanu środowiska i ochrony mieszkańców
przed szkodliwymi zanieczyszczeniami powietrza (np. spalinami), wód czy hałasem, a także
zachowania cennych przyrodniczo obszarów
przed zniszczeniem (np. wskutek działalności
inwestycyjnej).
– zasady ochrony dziedzictwa kulturowego
i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej – w
celu zachowania i pielęgnowania dorobku kulturowego naszego regionu i przekazania go przyszłym pokoleniom;
– wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych – tak aby przestrzeń
ta była estetyczna, funkcjonalna, przyjazna dla
mieszkańców i bezpieczna, a także wolna od barier architektonicznych;
– zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu – tj. określenie
jak powinna być kształtowana zabudowa – jaka
powinna być jej intensywność, wysokość, forma
dachów, rozplanowanie a także jaka powinna być
ilość zieleni w otoczeniu zabudowy i miejsc postojowych; w uzasadnionych sytuacjach plan może
także ustalić szczegóły w zakresie kolorystyki budynków lub materiałów wykończeniowych;
– zasady modernizacji, rozbudowy i budowy
systemów komunikacji oraz infrastruktury technicznej – tj. określenie możliwości budowy nowych i przebudowy istniejących ulic oraz sieci
infrastruktury (np. wodociągów, kanalizacji, sieci
elektroenergetycznej, gazowej itp.). Wiele ulic

wymaga przebudowy, niezbędna jest również budowa nowych dróg, dzięki którym dojedziemy do
nowych i istniejących zabudowań oraz miejsc niedostępnych komunikacyjnie. Mieszkańcy powinni mieć także dostęp do uzbrojenia terenów. Plan
zagospodarowania przestrzennego wyznacza więc
tereny niezbędne do zrealizowania tych zadań.

Co składa się na MPZP?

Wszystko, co powinien zawierać plan miejscowy reguluje Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Plan składa się z dwóch części: tekstu oraz rysunku, które są ściśle ze sobą powiązane i zawierają wzajemnie uzupełniające się ustalenia. Tekst
planu obejmuje ustalenia ogólne, które stosuje się
do całego obszaru objętego planem oraz ustalenia
szczegółowe, określające sposób zabudowy na poszczególnych terenach ujętych na rysunku planu.
Rysunek planu sporządzany jest w skali 1:1000
lub 1:2000 (1 cm to w rzeczywistości 10 m lub
20m). Najważniejsze ustalenia na rysunku to:
– przeznaczenie terenów (oznaczone symbolem oraz opcjonalnie kolorem – np. M jak mieszkaniowe, U jak usługowe, P – jak produkcyjne,
czy KD jak komunikacja drogowa)
– granice terenów o różnych funkcjach,

– linie zabudowy – mogą to być linie obowiązujące lub nieprzekraczalne, a w tekście planu
powinna znaleźć się deﬁnicja określająca jak
należy te linie rozumieć – zwykle linia obowiązująca to linia, na której musi stanąć budynek na
działce, a linia nieprzekraczalna to taka, której
budynek nie może przekraczać (np. zbliżając się
do ulicy), może być natomiast dowolnie wycofany w głąb działki,
– granice obszarów ochrony przyrodniczej,
konserwatorskiej oraz budynki zabytkowe objęte
ochroną w planie, a także obszary narażone na
niebezpieczeństwo powodzi;

Co jest ważne dla inwestora?

Inwestor to każda osoba/ﬁrma/instytucja, która
chce cokolwiek postawić na swoje działce. Ważną sprawą dla inwestora są określone w planie
wskaźniki zabudowy takie jak:
– maksymalna wysokość zabudowy, najczęściej wyrażana w metrach oznacza jak wysoko
można na danym terenie budować,
– maksymalna i minimalna intensywność zabudowy określa jaką maksymalnie powierzchnię
całkowitą mogą mieć budynki na działce i stanowi sumę powierzchni wszystkich kondygnacji
budynku podzieloną przez powierzchnię działki,
– maksymalna powierzchnia zabudowy na działce
określa wielkość terenu, którą można zabudować,
– minimalna powierzchnia biologicznie czynna decyduje, jaki procent terenu ma być pozostawiony pod zieleń, czyli trawnik, ogródek, krzewy, drzewa lub wodę.
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Powstaje projekt
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
dla obszaru położonego w rejonie ulic Żymierskiego,
Turystycznej i Chałubińskiego w Piechowicach
W planie miejscowym znajdziemy zapisy dotyczące nakazów, zakazów i ograniczeń. Część
z nich (nakazy, zakazy i ograniczenia) ma charakter obligatoryjny tzn. muszą zostać spełnione,
aby inwestor mógł uzyskać pozwolenie na budowę. W MPZP mówi się czasem o tzw. dopuszczeniach, czyli o sposobie zabudowy, która jest
możliwa, ale nie jest obligatoryjna. Np. jeżeli
plan dopuszcza lokalizację usług w części parterowej budynku to inwestor może, ale nie musi
ulokować tam sklepu.

Po co tworzy się taki plan?

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są tworzone w celu „ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu
publicznego oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy. Plany ustalają architektoniczny ład i porządek. Dzięki planom
powstają ważne inwestycje publiczne: ulice,
chodniki, ścieżki rowerowe, place zabaw, zewnętrzne siłownie, parki i skwery. Dzięki zapisom planów można chronić przed zabudową parki, tereny zielone, stawy, jak również zapobiegać
wyburzeniom zabytkowych budynków.

Co MPZP daje mieszkańcom?

Miejscowe plany dają mieszkańcom dostęp
do informacji o przyszłych wydarzeniach w ich
okolicy. Każdy z mieszkańców może zaproponować zmiany, które ich zdaniem powinny
znaleźć się w projekcie planu, zanim stanie się
on aktem obowiązującym. Proces sporządzenia
planu ma charakter publiczny. Każdy ma możliwość wzięcia udziału w dyskusji nad planem.
Nie ma znaczenia, czy jest się właścicielem
gruntu, mieszkańcem obszaru objętego planem, czy innej części miasta. Warto brać udział
w tworzeniu planu, wówczas od nas zależeć będzie otoczenie, w którym żyjemy. Uczestnicząc

w dyskusjach publicznych decydujemy o losach
naszej przestrzeni, naszego miasta. Każdy może
w wyznaczonym terminie: złożyć swoje wnioski
do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uczestniczyć w posiedzeniach komisji i sesjach rad opiniujących projekty planu,
uczestniczyć w dyskusji publicznej nad projektem planu, złożyć uwagi do projektu planu.

Jak wygląda procedura
tworzenia MPZP?

Burmistrz przygotowuje projekt planu w oparciu o wiążące go ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, ustawowe uzgodnienia, w tym m.in.
z zakresu zadań administracji rządowej i samorządowej, z zarządcami dróg, z wojewódzkim
konserwatorem zabytków, służbami ochrony granic, bezpieczeństwa państwa, służbami gospodarki wodnej a także w oparciu o rozpatrzone (ale nie
wiążące go) złożone wnioski oraz opinie, w tym
opinie: sanitarne, środowiskowe, miejskiej komisji urbanistyczno-architektonicznej.

Najważniejsze – konsultacje!

Udział społeczeństwa w tworzeniu planu
jest dwuetapowy. Po raz pierwszy, po informacji Burmistrza o przystąpieniu do sporządzania
planu na stronie internetowej, w prasie, tablicach ogłoszeniowych można składać wnioski do
planu, opisując nasze potrzeby odnośnie zmian
na obszarze objętym planem. Po raz drugi wyrazić swoją opinię w trakcie wyłożenia projektu
planu do publicznego wglądu składając uwagi.
Nie wszystkie wnioski i uwagi muszą zostać
pozytywne rozpatrzone, albowiem plan stanowi
kompromis pomiędzy oczekiwaniami wielu grup
społecznych – mieszkańców, inwestorów, organizacji pozarządowych. Do Burmistrza Miasta
należy podjęcie trudnej decyzji o uwzględnieniu

lub odrzuceniu wniosków i uwag. Informacje
o planowanych konsultacjach MPZP znajdą się
na stronie www.piechowice.pl.

Kto i jak zatwierdza MPZP?

Plan miejscowy uchwala Rada Miasta, a następnie traﬁa on do Wojewody, który poddaje
go kontroli prawnej i publikuje w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Po
dwóch tygodniach staje się on obowiązującym
prawem miejscowym. Od tej pory inwestycje,
które wymagają uzyskania pozwolenia na budowę będą mogły być prowadzone pod warunkiem, że będą zgodne z planem. Prognozowany
okres obowiązywania planu to 10-15 lat.

A co, jeśli trzeba coś zmienić?

Jeżeli zajdzie konieczność zmiany planu
w jego części Rada Miasta może podjąć uchwałę
o przystąpieniu do zmiany planu miejscowego,
która wymaga przeprowadzenia pełnej procedury zgodnej z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Również mieszkańcy
mogą wystąpić do Burmistrza Miasta z wnioskiem o sporządzenie planu miejscowego na ich
terenie lub zmianę istniejącego, jeżeli współczesne standardy uzasadniają taką zmianę.
Raz w kadencji Rada Miejska zobowiązana jest
do dokonania analizy zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym, aktualności dokumentów planistycznych, oceny składanych wniosków o sporządzenie lub zmianę planów oraz opracowania
wieloletniego programu prac planistycznych.

GMINA MIEJSKA PIECHOWICE
ul. Żymierskiego 49
58-573 Piechowice
tel. 75 75 48 900, fax 75 76 12 274
e-mail: sekretariat@piechowice.pl
www.piechowice.pl
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Młodzi lechici wyprowadzili piłkarzy ekstraklasy
Bardzo miłe przeżycie spotkało młodych
piłkarzy Lechii Piechowice. Staraniem trenera Marcina Ramskiego, zawodnicy z grup
żaków i orlików wyprowadzili piłkarzy Zagłębia Lubin i Cracovii Kraków podczas
meczu ekstraklasy!
Było to 1 maja, podczas meczu 31. kolejki
w Lubinie. Wystąpienie w dziecięcej eskorcie
nie jest takie łatwe, stara się o to wiele dolnośląskich drużyn. Trener musiał napisać podanie, następnie uzgodnić wszystko z przedstawicielami miedziowego klubu. Młodzi lechici
mogli zobaczyć klubowe zaplecze, przeszli
też krótkie szkolenie przed meczem.
– Wyjechało łącznie 27 młodych piłkarzy – mówi Marcin Ramski. Dwóch lechitów spotkało kolejne wyróżnienie: byli
poproszeni o podawanie piłek podczas
meczu. Dla wielu młodych osób jest to nie
lada atrakcja.

W wyjeździe uczestniczyli tez rodzice,
dziadkowie zawodników. Łącznie z Piechowic wyjechało około 80 osób. Wszyscy
oni obejrzeli mecz z trybun. Trzeba przyznać, że mieli wielkie szczęście. Pojedynek Cracovii z Zagłębiem był
bardzo dobrym widowiskiem
i trzymał w napięciu do końca.
Zagłębie przegrywało już 0:2,
a w ostatnich sekundach meczu, ku uciesze swoich kibiców, doprowadziło do remisu.
– Dla wielu naszych zawodników była to nie lada frajda.
Postaramy się w przyszłości
jeszcze raz wziąć udział w takiej eskorcie. Możliwe też, że
zaprosimy grupy młodzieżowe Zagłębia do Piechowic na
któryś z turniejów. Wiem, że

nie jest to łatwe i że oni mają wiele takich
zaproszeń, ale mają też wiele grup młodzieżowych. Być może uda się nawiązać bliższą
współpracę – powiedział Marcin Ramski.
R.Z.

Walczyli o kryształowy puchar burmistrza w siatkówce
29 kwietnia 2017 roku w Piechowicach odbyła się już czwarta edycja turnieju piłki
siatkowej o kryształowy puchar Burmistrza Piechowic. Do rywalizacji w tegorocznych
zmaganiach stawiło się pięć ekip (Piechowice, Janowice Wielkie, Lubań, Gryfów Śląski
oraz reprezentacja Draexlmaier). Po serii dziesięciu spotkań najlepszą okazała się drużyna z Janowic Wielkich przed ekipą z Piechowic i Gryfowa Śląskiego. Poza podium
znalazły się reprezentacje Lubania i Draexlmaiera. Wielkie podziękowania dla Urzędu
Miasta Piechowice i pizzerii „Bolo” za wsparcie turnieju.
M. Góral
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Koło nr 9 informuje
Tegoroczne Dni Inwalidy i Osób Niepełnosprawnych obchodzone były pod hasłem
„Polska krajem przyjaznym osobom niepełnosprawnym”.
W bieżącym roku, podobnie jak w latach
poprzednich, decyzją zarządu naszego koła,
dzięki ﬁnansowemu wsparciu Urzędu Miasta i PCPR-u w Jeleniej Górze, w ramach
obchodów dnia inwalidy zorganizowane
były dwa działania - wycieczka do Pragi
i oﬁcjalna uroczystość z udziałem zaproszonych gości w sali OSP.
– 5 maja br. w wycieczce do Pragi uczestniczyły 44 osoby, które miały możliwość
w jednym z najpiękniejszych europejskich
miast zwiedzić: katedrę św. Wita, most
Karola, ciekawe place i ulice z licznymi
zabytkami, w tym zegar geocentryczny Orloj. Sporo ciekawych informacji o historii
miasta w sposób bardzo profesjonalny, ale

i humorystyczny
przekazał
pan
przewodnik.
– 13 maja br.
ponad 90 osób
wzięło udział w
oﬁcjalnej uroczystości, a wśród
nich zaproszeni
goście, w tym
pani poseł Zoﬁa Czernow, pan
przewodniczący Rady Miasta
w Piechowicach
Paweł
Zackiewicz, pan burmistrz Miasta Piechowice Witold
Rudolf, pan Stanisław Dziedzic przedstawiciel zarządu rejonowego PZERiI w Jeleniej
Górze, pan prezes powiatowy Ochotniczych
Straży Pożarnych Waldemar Wojtaś, pani
Elżbieta Zakrzewska dyrektor Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Mysłakowicach. W swoich wystąpieniach w/w
podziękowali zarządowi koła za aktywną
działalność na rzecz piechowickich Seniorów i życzyli wytrwałości w dalszej działalności. Uroczystość uświetnił występ zespołu Szklarki w składzie: Urszula Musielak,

Z życia OSP
• W dniu 22 kwietnia w Warszawie (Wilanów) podczas Vienna Life LANGTEAM
odbyły się Mistrzostwa Polski Ochotniczych
Straży Pożarnych w maratonie rowerowym
o Puchar Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP.
Celem mistrzostw jest m.in. propagowanie
zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji, umożliwienie strażakom współzawodnictwa w maratonie, popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Polsce oraz
promocja miejscowości i szlaków turystycznych w najciekawszych zakątkach kraju.
Zwycięzcy otrzymali Puchar Prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP oraz nagrody
ufundowane przez Związek OSP RP, Wytwórnię Umundurowania Strażackiego
w Brzezinach i Kaliskie Zakłady Przemysłu Terenowego.
Wśród startujących był także reprezentant OSP w Piechowicach – dh Wojciech
Rządkowski, który startując w kategorii
S1 zajął 3. miejsce. Gratulujemy!
• W dniu 4 maja obchodzone było
święto wszystkich strażaków. Z tej
okazji otrzymaliśmy wiele życzeń. Wyrażając swoje podziękowania, kierujemy

Tadeusz Wojczal, Regina Wojczal, Krystyna
Filuś, Krystyna Iskrzycka, Daniela Piech,
Krystyna Lichtańska, Maria Bogdańska,
Stanisława Wojno, Krystyna Nowak, Teresa
Czajkowska, Aleksander Chwal, Franciszek
Zubrzycki oraz Patrycja Pianko i Andrzej
Spólnik. Po części oﬁcjalnej uczestnicy
spotkania bawili się pod hasłem „Ludzie nie
dlatego przestają się bawić, że się starzeją,
lecz starzeją się, bo przestają się bawić”.
Zarząd koła dziękuje władzom Miasta Piechowice za ﬁnansowe wsparcie w/w działań.
Zarząd koła nr 9

MAJ W PIECHOWICACH
je głównie do dzieci z przedszkola nr 1 i 2,
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz ich opiekunów i nauczycieli. Ci najmłodsi mieszkańcy
naszej miejscowości zawsze pamiętają o naszym święcie. Dziękujemy !
• Z okazji „Dnia Strażaka” w dniu
16 maja odbyły się w Jeleniej Górze powiatowe obchody tego święta, w trakcie którego
wręczane były odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe. Wśród awansowanych
byli także druhowie z Piechowic – Adam
Rzadkowski, Maciej Michalski i Sławomir
Wojtaś. Gratulujemy !

Wiosną trzeba się umieć
rozsmakować
chociaż czasem chłodna
ale zawsze piękna!
Odcieniem zieleni – b o g a t a
Kolorem jak tęcza – z a c h w y c a
młodością, świeżością – u p a j a
śpiewem ptaków – c u d n a
Nasze z m y sł y
pełne
radości
miłości
i szczęścia

Urszula Musielak
Stowarzyszenie W Cieniu
Lipy Czarnoleskiej

REDAGUJ INFORMATOR
RAZEM Z NAMI!
Mieszkańców, którzy posiadają
ciekawe materiały historyczne (opisy, zdjęcia, ciekawostki) zapraszmay
do podzielenia się tymi materiałami.
Można nadsyłać je na adres promocja@piechowice.p, tel. 75 75 489 06.
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BIAŁO-CZERWONA niedziela

„Chcę kupić ﬂagę. Dużą, materiałową, normalną ﬂagę Polski. Czy macie w sprzedaży?”
Takie pytanie często zadawali nam w niedzielę (30
kwietnia) starsi mieszkańcy Piechowic w czasie piechowickiej, biało – czerwonej „Przedmajówki”. Dużych, materiałowych ﬂag co prawda w sprzedaży nie
było, ale 250 osób odeszło do domu z biało-czerwonymi chorągiewkami, które tego dnia rozdali pracownicy Piechowickiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta
Piechowice. W tym działaniu bardzo dzielnie wspierał
nas p. Leon Smolczyński (radny os. Piastów – Pakoszów), a zawłaszcza jego syn Marcin. Za pomoc serdecznie dziękujemy, a za postawę BRAWO panowie!
Oprócz chorągiewek, biało – czerwone barwy zagościły też w wielu domach wraz z wiatraczkami,
wiklinowymi serduszkami, balonami lub bezpośrednio na dziecięcych buźkach, które ozdabiał biało
– czerwony makijaż. Tak przygotowani Piechowiczanie rozpoczęli wielkie narodowe świętowanie:
Święta Pracy, Dnia Flagi oraz Święta Konstytucji
Trzeciego Maja. Warto także zauważyć, że podczas
niedzielnego happeningu dużą aktywność wykazali
młodzi rodzice z dziećmi oraz babcie i dziadkowie
z wnukami chętnie biorąc udział w „Rodzinnej grze
terenowej”. Gra sprawiła sporo radości dorosłym
oraz dzieciom, którzy wspólnie „buszowali” po parku „Szklany ogród” szukając ukrytych zadań i je
rozwiązując. Wzięło w niej
udział około 50 rodzin, które poprzez zabawę edukowały najmłodsze pokolenie
z wiedzy o Polsce.
„Te gry i zabawy to fajny
pomysł, najlepsza dla mnie
była gra terenowa, super
miejsce wybraliście w tym
parku” - to słowa, które
często padały pod adresem
organizatorów. Ktoś poczęstował nas pyszną kawą,
ktoś inny pogratulował
lub pomógł w pracy, było
przyjaźnie,
świątecznie
i patriotycznie. Warto chyba pomyśleć o powtórce tej
atmosfery i podobnej edukacji za rok. Może uda się
również namówić któregoś
z piechowickich handlowców do sprzedaży normalnych, materiałowych ﬂag,
aby przyszłoroczne majowe świętowanie było bardziej kompletne.
POK

5/17 MAJ 2017
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PRZEDSZKOLE nr 1

Dzień Ziemi w Kangurkach
Co roku 22 kwietnia, na całym świecie
obchodzone jest uroczyście wyjątkowe
święto – Międzynarodowy Dzień Ziemi.
W tym ważnym dniu
powinniśmy wszyscy, choć przez chwilę pomyśleć o planecie, na której żyjemy
i o otaczającej nas
przyrodzie.
Zanim wielcy tego
świata wymyślą plan
ratowania Ziemi, nasze przedszkolaki uczą
się, jak żyć w zgodzie z naturą. W poniedziałek szczególnie zastanawiały się jak chronić
nasz wspólny dom – Ziemię, jak pomóc naszej planecie, aby ten wspólny dom stał się
czysty, zdrowy i piękny. W trakcie wspólnej zabawy dzieci segregowały odpady poznając znaczenie recyklingu dla ochrony
środowiska, słuchały piosenek związanych
z tematyką dnia, rozwiązywały zagadki
z zakresu ekologii, wykonały również pla-

katy związane z obchodzonym świętem.
Uwieńczeniem obchodów Dnia Ziemi było
złożenie przez Kangurki przyrzeczenia Przyjaciela Przyrody, które brzmiało: „Chronić
przyrodę, oszczędzać wodę, dokarmiać ptaki, dbać o zwierzaki, kwiaty hodować, drzewa szanować, prądu nie marnować i nigdy
nie śmiecić”.To był wspaniały dzień, pełen
wrażeń, uśmiechu, na długo pozostanie
w pamięci przedszkolaków.
Nauczyciel – wychowawca
Katarzyna Diłaj

PRZEDSZKOLE nr 2

Co słychać u naszych absolwentów?
Pierwszym gościem, absolwentem Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Piechowicach, była pani Alicja Jędrzejek, siostra
Michałka, który jest przedszkolakiem w grupie „Pszczółek”.
Alicja studiuje pielęgniarstwo i wraz ze wsparciem mamy,
która jest wieloletnią pielęgniarką przygotowała bardzo ciekawe zajęcia. Zaprezentowała dzieciom swój strój, przyrządy,
których używa podczas praktyk w szpitalu. Opowiedziała też
o bezpieczeństwie podczas pracy, pokazała dzieciom, w jaki
sposób musi przygotować się do pracy (nałożenie rękawic,
odpowiedni strój itp.) Pani Ala zademonstrowała, jak prawidłowo powinno się opatrywać ranny, jak je bandażować.
Dzieci również miały możliwość bandażowania rączek rówieśników. Następnie dzieci samodzielnie próbowały zrobić
zastrzyk, chorymi były misie i lale. Wiele radości sprawiło
dzieciom nakładanie czepka i maseczki lekarskiej, ach, co to
były za operacje, dobrze że wszystkie się udały.
Serdecznie dziękujemy za zaangażowanie i świetne spotkanie.
D. Jarosz

Co u Mądrych Sów?
• Wycieczka autokarowa do Karkonoskiego Centrum Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy. Przed wyjazdem
starszaki przypomniały sobie zasady zachowania, aby zapewnić sobie i innym
bezpieczeństwo. Po dotarciu na miejsce,
zostały przywitane przez pana przewodnika, który pokrótce opowiedział dzieciom na czym polega segregacja odpadami i recykling. Następnie Mądre Sowy
udały się do hali, w której wysypywane
są śmieci i oddzielane od nich odpady
organiczne, wchodziły do pomieszczenia
z taśmociągiem, gdzie mogły obserwować ręczną segregację śmieci przez pracowników centrum. Dzieci otrzymały
opaski odblaskowe.
• Dzień Ziemi – w tym roku zrobiliśmy naszej planecie prezent posadziliśmy do skrzyneczek kolorowe bratki,
którymi ozdobiliśmy parapety zewnętrzne w naszej sali i wejście do przedszkola. Zakończyliśmy całoroczne spotkania
z Edukatorem z Karkonoskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej
Nauczyciel wychowawca
Violetta Chodkowska

Kind triﬀt dziecko
– Dziecko spotyka Kind
Każde dziecko, nie tylko to,
mieszkające przy granicy wie, że
istnieją inne kraje, kultury i języki, i interesuje się nimi. Dlatego
pod koniec marca nauczycielki
z Przedszkola Samorządowego
nr 2 uczestniczyły w warsztatach
skierowanych do nauczycieli i pedagogów przedszkolnych z Polski
i Niemiec zainteresowanych nauką języka sąsiada i szukających
współpracy z placówkami przedszkolnymi z drugiego kraju. Choć
nawiązanie współpracy z przedszkolem z Czech lub Niemiec to
długotrwały proces, to średniaki
postanowiły odpowiednio się do
tego przygotować.
Niemieckie Przedstawicielstwo
regionalne Nachbarsprachen von
Anfgang an (LaNa), z siedzibą
w Gorlitz przygotowało specjalną
„Walizkę Sąsiada” zawierającą pomoce ułatwiające poznanie naszych
sąsiadów. Wypożyczenie „ walizki” umożliwiło przedszkolakom
posłuchania znanych im zabaw
w języku niemieckim i czeskim,
próbowały się w nie bawić i śpie-

wać, korzystały z kart pracy, map,
gier planszowych z naszego regionu
oraz z książeczek dwujęzycznych.
Słuchały i próbowały liczyć, nazywać kolory i zwierzęta w językach
naszych sąsiadów. Poznawały zwyczaje i kulturę, uczyły się prostych
zwrotów. I miejmy nadzieję, że
„,Cześć” „ Hallo” i „ Ahoj” będziemy mogli wykorzystać w praktyce.
S. Januszkiewicz
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Szachy pod Chojnikiem (i nie tylko)
Klub Logiczny od kilku lat prowadzi naukę
gry w szachy już w kilku miejscach, a są to:
Piechowicki Ośrodek Kultury, Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechowicach, Samorządowe
Przedszkola nr 1 i 2 w Piechowicach i Szkoła
Podstawowa nr 1 w Szklarskiej Porębie.
W obecnym roku szkolnym podjęliśmy
współpracę z Zespołem Szkół Społecznych
STO w Sobieszowie, wspierając uczniów
tej placówki, przy nauce gry w szachy
i w brydża sportowego. Ukoronowaniem
rocznej edukacji szachowej tam prowadzonej był zorganizowany przez Szkołę turniej
„Szachy pod Chojnikiem” przy organizacji
którego wsparliśmy pana Artura Semeniuka (nauczyciela ZSS – nowego mieszkańca
osiedla Górzyniec), który był głównym organizatorem tej imprezy.
Zawody rozpoczęły się 11 maja - Turniejem Drużynowym dla Przedszkoli w którym
zmierzyły się, po raz pierwszy, piechowickie dzieci z dziećmi szkolonymi przez instruktorów Klubu Szachowego „Jelonka”
w przedszkolach jeleniogórskich. W Turnieju wzięły udział dwie drużyny z Niepublicznego Przedszkola „Piątka”, dwie drużyny
z Niepublicznego Przedszkola „Zaczarowany Parasol” i po jednej drużynie z piechowickich przedszkoli samorządowych:
„Chatka Puchatka” i „Pod Muchomorkiem”.
Drużyny składały się z pięciu przedszkolaków wśród których powinny być co najmniej dwie dziewczynki – z możliwością
podmiany przez zawodników rezerwowych.
Stoczono cztery rundy metodą każdy z każdym z pominięciem walk drużyn z tych samych przedszkoli oraz z przedszkoli piechowickich. Mecze były emocjonujące, nie obyło
się czasami bez łez, bo był to często pierwszy

poważny turniej rozgrywany
i przeżywany przez tych małych szachistów. Zwycięzcą
zawodów i zdobywcą głównego pucharu okazało się, ku
naszej radości piechowickie
Przedszkole „Chatka Puchatka” w składzie: Jakub Mierwiński, Tomek Dumin, Filip
Łabuń, Martynka Winiarz
i Zuzia Chojnacka. Drugie
miejsce zdobyła drużyna „A”
z „Zaczarowanego Parasola”,
a trzecie drużyna „A” z „Piątki”. „Puchatki” po dłuższym
czasie wreszcie odzyskały
Szachowy Puchar Przechodni, od swoich kolegów „Muchomorków” (o który walczą z nimi dwa razy w roku)
z czego byli dodatkowo bardzo dumni. Wszystkie dzieci
otrzymały medale, upominki,
Puchatki - Zwycięzcy Turnieju Szachowego 2017.
znaczki pamiątkowe i mały
poczęstunek od gospodarzy
początkującej został Jakub Pryczek z ZSS
turnieju ZSS STO w Jeleniej Górze-Sobieszowie. Mamy nadzieję, że STO – mieszkaniec Piechowic. Rywalizację
w przyszłym roku odbędziemy mecze pomię- drużynową wygrała „Jelenia Góra” w składzie: Michał Cieszkowski, Aleksiej Kuncedzy przedszkolami w podobnej formule.
Turniej dla bardziej zaawansowanych wicz, Rafał Rycyk i Jesika Tagliazucchi.
Pełne wyniki turnieju kwaliﬁkowanemiłośników szachów został zorganizowany
go
znajdziecie w internecie pod adresem:
w sobotę 13 maja w Piechowickim Ośrodku
Kultury. Turniej był kwaliﬁkowany (moż- http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/
na było na nim zdobyć V i VI kategorię ti_3405/results.html?l=pl&tb=11_&ix=0_
Organizator zapewnił czołówce zawodów
szachową) dzięki sędziowaniu pana Piotra
Świątkowskiego. Rozegrano sześć rund z 30 piękne puchary, ładne medale i nagrody
minutowym czasem do namysłu dla zawod- rzeczowe. Rodzice uczniów ZSS zapewnika. W Turnieju wzięło udział 20 zawod- nili uczestnikom poczęstunek z pysznymi
ników. Zawodnicy ponadto mogli łączyć się domowymi ciastami, a w przerwie posiłkow drużyny i walczyć o jak naj- wej – pizzę. Zawody rozegrano w komforlepszy wynik sumaryczny jej towych warunkach na sali widowiskowej
członków. Nagrody indywidual- Piechowickiego Ośrodka Kultury. Dziękune podzielono według zaawanso- jemy wszystkim, którzy przyczynili się do
wania zawodników – oceniane- organizacji tej imprezy i miejmy nadzieję,
go po posiadanych kategoriach że spotkamy się na niej za rok.
Grających w szachy „od maluszka do staszachowych.
Zwycięzcą grupy zaawan- ruszka” zapraszamy też na Uliczny Turniej
sowanej okazał się Michałek Szachowy rozgrywany podczas KryształoCieszkowski z Klubu Szachowe- wego Weekendu w Piechowicach, który odgo „Jelonka”, który wyprzedził będzie się w dniach 9-11 maja.
Klub Logiczny
Antka Krystowskiego z Klubu
Lech Rębisz
Logicznego, a zwycięzcą grupy

Do wynajęcia w Piechowicach
lokale biurowe o całkowitej powierzchni - 52,4 m2
oraz
pomieszczenie magazynowe - 148,6 m2
- ul. Boczna 15 (siedziba ZUK Sp. z o.o.)
Szczegółowe informacje pod nr tel. 075/76 12 165.

BURMISTRZ MIASTA PIECHOWICE
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy
z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.
z 2016r. poz. 446 i 1579) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.
U. z 2016r. poz. 2147) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerem:
RG.6845.5.2017.
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Bałtyk-Karkonosze Tour
w Piechowicach
Po raz kolejny nasze miasto mogło gościć uczestników Bałtyk-Karkonosze Tour – drugiego co do wielkości wyścigu kolarskiego w Polsce. W naszym mieście odbył się start ostatniego, 6. etapu z Piechowic do Karpacza
(rozegrano go w niedzielę 21 maja).
Etap ten uznawany jest za jeden z najtrudniejszych, decydował o kształcie ostatecznej klasyﬁkacji. W dodatku kolarze byli poddani wyczerpującej
próbie: tego samego dnia rano przejechali oni czasówkę z Kowar na Przełęcz Okraj.
Podobnie, jak w poprzednich latach, start 6. etapu zorganizowany był przy
ul. Żymierskiego, na wysokości Piechowickiego Ośrodka Kultury. Stanęło
na nim ponad stu zawodników z 16 grup kolarskich. Najpierw przejechali
oni trzy tzw. małe pętle ulicami Piechowic, a następnie jedną dużą – przez
Jagniątków i Michałowice. Później pojechali w stronę Karpacza.
W etapie tym zwyciężył Kazach Gregorij Shtein z grupy Astana City,
który pokonał dystans w 2 godziny, 18 minut i 50 sekund. Drugi był Paweł
Bernaś z Domin Sport (4 sekundy straty) a trzeci – Ukrainiec Vladyslav
Soltasiuk z grupy Kolss (11 sekund straty).
W całym wyścigu zwyciężył Marek Rutkiewicz z grupy Wibateh 7R
Fuji (w etapie „piechowickim” zajął 7. miejsce). Drugi był Vadim Pronskiy
(Astana) a trzeci – Adam Stachowiak (Voster Uniwheels). W klasyﬁkacji
drużynowej najlepsi byli zawodnicy Astany City, drugie miejsce zajął Team
Hurom, a trzecie – Domin Sport. Tuż za podium znaleźli się kolarze CCC
Sprandi Polkowice.
W ubiegłym roku podczas wyścigu zmarł wieloletni dyrektor i dobry
duch tych zawodów Janusz Maceluch. Obawiano się, że może być to koniec
tej znanej w środowisku kolarskim imprezy. Na szczęście, kierowania wyścigiem podjął się syn Janusza – Marcin Maceluch. Udało się zgromadzić
sponsorów, patronem medialnym wyścigu zostały m.in. regionalne ośrodki
TVP, a także Związek Gmin Karkonoskich. Bałtyk-Karkonosze Tour ma się
dobrze, o czym świadczy fakt, że wystartowało w nim kilka znanych grup
kolarskich, jak choćby wspomniana Astana.
R.Z.
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