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„Sprzyjaj nam życie, 
które kryjesz się w naszym głosie,

 oku, uchu i umyśle
Nie odchodź” 

prof. H. Skolimowski

Przy końcu swojej pracy zawodowej za-
stanawiałam się, czym uzupełnić swoje ży-
cie, by było ono ciekawe i kolorowe. W głębi 
duszy czułam i znałam swoje pasje i ciągoty, 
a było to zamiłowanie do poezji i muzyki. 
Zapisywałam w zeszytach słowa ulubionych 
piosenek a także wierszy znanych poetów. 
Kiedy zapisałam się na Uniwersytet Trze-
ciego Wieku, na którym edukowałam się 
przez pięć lat, byłam zafascynowana wie-
dzą serwowaną nam przez wykładowców
z dziedziny socjologii, fi lozofi i, psychologii, 
historii sztuki itd.

Pewnego dnia na lekcji fi lozofi i padły takie 
słowa: „w życiu warto coś po sobie zosta-
wić, jakieś dobro, mieć satysfakcję że coś się 
stworzyło”. Przyznam, że wzięłam sobie głę-
boko do serca te słowa. Kiedy więc w Klubie 
Seniora pewnego dnia zobaczyłam jak duży 
jest potencjał emerytów w dziedzinie muzy-
kowania, wpadłam na pomysł stworzenia ze-
społu śpiewaczego. Była to wczesna wiosna 
2008 roku. Miałam już spore doświadczenie 
w tej dziedzinie, bowiem byłam członkiem 
chóru przy Uniwersytecie, następnie kabare-
tu „Z przymrużeniem oka”. Nazwę zespołu 
„Szklarki” zaproponowała p. Dyrektor Pie-
chowickiego Ośrodka Kultury – Anna Kalisz. 
Skład zespołu kształtował się w granicy 10-
11 osób (obecnie jest 15 osób). Pierwszym 
instruktorem muzycznym był p. Zdzisław 
Fibich z Jeleniej Góry, następnie p. Wojciech 
Zarówny z Piechowic, obecnie jest nim Ta-
deusz Wojczal. Początki zawsze są trudne: 
kompletowanie piosenek, szycie strojów. 
Wszystko łączyło się z kosztami. Pomogła 

p. Dyrektor Anna Kalisz przekazując 
środki fi nansowe z Piechowickiego 
Ośrodka Kultury, a „Szklarki” party-
cypowały w kosztach. Byliśmy pełni 
entuzjazmu, z radością przychodzi-
liśmy na każdą próbę, stanowiliśmy 
śpiewaczą rodzinę. Stworzyliśmy re-
pertuar o nurcie ludowym, popularno-
ludowym i okazjonalnym.

Osobiście od początku prowadzę 
kronikę wszystkich występów, na 
dzień dzisiejszy jest to 195 koncer-
tów w różnych miejscowościach 
Dolnego Śląska. W ciągu minionych 10 lat 
zdobyliśmy: II miejsce w konkursie „Lista 
Przebojów Ludowych ” w Polskim Radiu 
Wrocław oraz złotą statuetkę, dwie srebrne, 
dwie brązowe, 5 wyróżnień na przeglądach 
Zespołów Ludowych.

Kończąc, pragnę powiedzieć, że zespół 
„Szklarki” wykazał przez ten okres dużo 

„Sprzyjaj nam życie, 
które kryjesz się w naszym głosie,

Życie to sztuka wyborówŻycie to sztuka wyborówŻycie to sztuka wyborów

• Zespół Śpiewaczy „Szklarki” pragnie gorąco podziękować za wkład i wysiłek
w organizację naszego Jubileuszu 10-lecia w dniu 9 VI 2018 r.: Starostwu Powiatu Jele-
niogórskiego, Panu Burmistrzowi Piechowic Witoldowi Rudolfowi, Pani Dyrektor POK 
Annie Kalisz, Przewodniczącemu koła nr 9 PZERiI Panu Henrykowi Janowskiemu.

• Po uroczystych obchodach Jubileuszu – 10 lecia  nasz Zespół skorzystał z zaprosze-
nia Prezesa Stowarzyszenia „Razem więcej” p. Zenona Zatchieja oraz zespołu „ Izerskie 
Bogdanki” na Powiatowe Obchody „Dni Pamięci Męczeństwa Kresowian w Sołectwie 
Grudza”. Uroczystości rozpoczęły się 7 lipca bieżącego roku od Mszy Świętej, po czym 
pod Pomnikiem Pamięci Męczeństwa poszczególne delegacje, wśród nich piechowicka, 
złożyły wiązanki kwiatów. Następnie 12 zaproszonych Zespołów Ludowych na scenie w 
plenerze, kolejno prezentowały swoje utwory. Zespół „Szklarki” zaprezentował piosenki 
o tematyce patriotyczno-ojczyźnianej. Uroczystości te były niezwykle doniosłe, przynio-
sły nam wiele pozytywnych wrażeń i emocji. P. Burmistrzowi W. Rudolfowi, który nam 
towarzyszył, bardzo dziękujemy za umożliwienie skorzystania z zaproszenia.

Urszula  Musielak

Udział zespołu „Szklarki”
w doniosłych uroczystościach w Grudzy

samozaparcia, silnej woli i wytrwałości
i życzcie nam Państwo zdrowia, byśmy mo-
gli dalej kontynuować swoje dzieło.

W tym miejscu należą się słowa podzię-
kowania:

Burmistrzom Zofi i Grabias Baranowskiej 
i Witoldowi Rudolfowi, p. Dyrektor POK 
Annie Kalisz i jej współpracownikom, Prze-
wodniczącym Klubu Seniora p. Krystynie 
Kowalik i p. Henrykowi Janowskiemu.

Urszula Musielak

Szklarkom na 10-ty Jubileusz
Dzień za dniem szybko przemija
kalendarz nalicza nam lata….
lecz my się tym nie przejmujemy
śpiewamy tra-la-la
Choć czasem czujemy się słabo
jednak na próbę iść trzeba
twarz przystroimy uśmiechem
pomogą Anioły z Nieba
I tak przez 10 lat całych
zmagamy się z problemami
jednak pomimo wszystko 
życie ma lepszy smak
kiedy śpiewamy

U. Musielak
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Co ze szkołami?Co ze szkołami?
Lada dzień rozpocznie się nowy rok 

szkolny. Rozmawiamy z burmistrzem Pie-
chowic Witoldem Rudolfem, będzie wyglą-
dała organizacja szkół w najbliższym roku 
oraz w latach następnych.

– Dyrektorzy szkół wykonali podstawo-
wą czynność, jaką jest przeniesienie ławek, 
by dostosować możliwość nauczania dzieci
w zależności od wieku – mówi burmistrz 
Witold Rudolf. – Mniejsze ławki, dla czwar-
toklasistów, trafi ły do budynku gimnazjum, 
a ławki wyższe trafi ły do budynku szkoły 
podstawowej. W nadchodzącym roku szkol-
nym uczniowie klas ósmych będą uczyli 
się w budynku przy ul. Szkolnej, a czwar-
toklasiści na rok trafi ą do budynku przy 
ul. Tysiąclecia. Będą tam także uczniowie 
ostatniej klasy wygaszanego gimnazjum. 
Z moich obserwacji wynika, że nie powin-
no być problemów z realizacją nauczania. 
Dyrektorzy szkół są w kontakcie ze sobą. 
Konieczne będzie natomiast dostosowanie 
przerw i odpowiednie przygotowanie pla-
nów lekcji, aby nauczyciele uczący przed-
miotów w razie potrzeby zdążyli przemie-
ścić się z jednego budynku do drugiego.

Nie jest to jednak docelowym rozwiąza-
niem. – Docelowym będzie przeniesienie 
uczniów klas I – III do budynku gimnazjum 
– mówi burmistrz. – Oni trafi ą tam dopiero 
w 2019 roku, jednak już dziś musimy za-
cząć przygotowywać się do tego. Dlatego 
już w tym roku musimy rozpocząć prace 
przy budowie placu zabaw. Jesteśmy po 
rozmowach z włoskimi właścicielami fi rmy 
Polcolorit, którzy są gotowi sfi nansować 
to zadanie. Miasto ze swojej strony będzie 
musiało przygotować projekt oraz pozwole-
nie na budowę. Liczę, że będzie pełna zgo-
da dyrektor gimnazjum z dyrektor szkoły 
podstawowej, co do lokalizacji tego placu 
zabaw. Ostateczna lokalizacja nie została 
jeszcze wybrana, są różne propozycje. Mu-
simy jednak go zaplanować tak, by nie za-
blokował on możliwości rewitalizacji pozo-
stałego terenu wokół tej szkoły. Boiska do 
piłki ręcznej czy koszykówki, małe elemen-
ty lekkoatletyczne, bieżnia – cały ten teren 

wymaga rewitalizacji. Nie możemy ustawić 
placu zabaw tak, by wykluczyć w przyszło-
ści możliwości zlokalizowania np. większe-
go boiska. Sama budowa placu zabaw – jak 
sądzę – rozpocznie się w przyszłym roku. 
Dlatego liczę, że następna rada miasta po-
dejmie działania, które przedłużyłyby naszą 
koncepcję. Na pewno zabezpieczymy środ-
ki na te działania w projekcie budżetu na 
2019 rok.

Czy organizacja szkoły po 2019 roku 
zmieni się? – Wszelkie analizy demogra-
fi czne, których dokonaliśmy, wskazują na 
spadek liczby urodzeń. Statystyki pokazują 
też spadek liczby mieszkańców. To powodu-
je, że nie będzie możliwości zorganizowa-
nia czterech klas w jednym roczniku, czyli 
docelowo dwóch szkół. Jeśli liczba dzieci 
zwiększy się, to będzie trzeba w przyszłości 
pomyśleć, jak zmodernizować Szkołę Pod-
stawową nr 1, by mogła wszystkich pomie-
ścić. Plan zagospodarowania przestrzen-
nego dopuszcza możliwość rozbudowy tej 
szkoły. Jeśli pojawiłaby się możliwości sfi -
nansowania tego zadania, to należałoby ten 
temat podjąć. Niektórzy już dzisiaj o to py-
tają, ale powtarzam: to melodia przyszłości. 
Sądzę, że to pomysł dopiero na kadencję 
2022-26. W mojej ocenie, obecnie ważniej-

sza jest modernizacja obiektu gimnazjum. 
Ten obiekt, choć jest ocieplony i ma wymie-
nione okna, też wymaga pewnych działań, 
np. remontu dachu. Przy okazji należałoby 
dostosować go do tego, by pełnił funkcję 
przedszkolną oraz nauczania początkowe-
go. Będę namawiał moich następców, by to 
przemyśleli. Możliwości fi nansowe na pew-
no się pojawią. Tym bardziej, że miasto jest 
zadłużone w minimalnym stopniu. Rozbu-
dowa zakładu Marconi i fakt, że WEPA w 
przyszłości będzie płaciła większe podatki 
spowoduje, że możliwości te będą jeszcze 
większe. Wieloletni Plan Inwestycyjny, któ-
ry przyszła rada przyjmie, powinien zawie-
rać to zadanie.

– Należałoby obniżyć także koszty obsłu-
gi ekonomicznej naszych placówek oświa-
towych – uważa W. Rudolf. – Obecnie jest 
tak, że każda z tych placówek ma własną 
księgowość, ale obsługa administracyjna 
jest dość droga w porównaniu z częścią 
merytoryczną, jaką jest nauczanie. Nic nie 
stoi na przeszkodzie, by w jednym obiek-
cie funkcjonowały dwie oddzielne jednost-
ki oświatowe, które mają wspólną obsługę 
ekonomiczną. Warto to przemyśleć.

R. Z.

W budynku gimnazjum w najbliższym roku szkolnym będą uczyli się także czwartoklasiści.

Minister Spraw Wewnętrznych i Admi-
nistracji zwiększył wysokość promesy, 
jaką w maju otrzymała Gmina Piechowice 
na odbudowę ulicy Kolonijnej. – Otrzy-
maliśmy pełną kwotę, o którą pierwotnie 
wnioskowaliśmy – przyznał burmistrz Wi-
told Rudolf.

Gmina w maju otrzymała promesę
w wysokości 254 tysięcy złotych. W po-

łowie sierpnia nasz samorząd otrzymał 
pismo od ministra z informacją o zwięk-
szeniu promesy do kwoty 368 360 złotych, 
czyli takiej, o jaką się ubiegała. Pozwoli to 
na wyremontowanie niezwykle ważnego 
dla mieszkańców odcinka ulicy Kolonijnej. 
Jest on położony w trudnym terenie. Inwe-
stycja zakłada wymianę nawierzchni oraz 
poszerzenie drogi do 4 metrów w miejscach,

w których to jest możliwe. Nawierzchnia 
będzie obramowana opornikami bądź kra-
wężnikami betonowymi. Zastosowany bę-
dzie też nowy system odwodnień. Zadane to 
będzie realizowane w formule zaprojektuj-
wybuduj. Jest ono w fazie realizacji. W lip-
cu wyłoniono wykonawcę: została nią fi rma 
Jeltech z siedzibą w Piechowicach.

R. Z.

Dodatkowe pieniądze na odbudowę ulicy Kolonijnej!
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Nie mamy już sił – napisali do nas 
mieszkańcy Piechowic Dolnych. – Co 
pracownicy służb komunalnych zrobią 
porządek przy pojemnikach na odpady 
segregowane, to natychmiast podjeżdża 
ktoś i podrzuca tam śmieci zmieszane, 
od nowa powodując bałagan.

Niestety, taka sytuacja ma miejsce nie tyl-
ko w Piechowicach Dolnych, ale i w innych 

częściach naszego 
miasta. Problem 
pojawia się także 
w innych gminach 
powiatu jelenio-
górskiego.

Nie pomagają 
apele o zachowa-
nie czystości przy 
pojemnikach na 
odpady segrego-
wane. Przypo-
mnijmy, selek-
tywną zbiórką 
odpadów zajmuje 
się Karkonoskie 
Centrum Gospo-
darki Odpadami w 
Kostrzycy i to ono 

jest odpowiedzialne za regularne opróżnianie 
tzw. dzwonów. Z kolei utrzymaniem porząd-
ku przy tych punkach zajmują się pracowni-
cy Zakładu Usług Komunalnych.

Tyle, że mieszkańcy bądź osoby przy-
jezdne, co rusz podrzucają w okolice tych 
dzwonów śmieci segregowane i zosta-
wiają je przy pojemnikach. Widoczne na 

zdjęciu śmieci podrzucono na począt-
ku czerwca, niedługo po tym, jak miej-
sce to zostało posprzątane. Sęk w tym, że 
przy pojemnikach często zostawiane są 
nie odpady typowe dla gospodarstwa do-
mowego, ale np. opakowania, folie, gruz
a niekiedy nawet odpady wielkogabaryto-
we. Przypominamy zatem, że te materiały 
można nieodpłatnie wywieźć do Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(tzw. PSZOK-u), który znajduje się w Pie-
chowicach przy ul. Bocznej.

Nad utrzymaniem porządku przy punktach 
selektywnej zbiórki odpadów dyskutowano 
na posiedzeniu Związku Gmin Karkono-
skich. Niewykluczone, że wkrótce zostanie 
przy nich zainstalowany monitoring. Miesz-
kańcy Piechowic Dolnych, którzy zgłosili 
nam problem mówią, że sami spróbują na-
mierzyć sprawcę, który notorycznie zaśmie-
ca to miejsce. Mają już nawet pomysł. Jaki? 
Tego nie chcieli zdradzić, by nie spłoszyć 
osoby, która podrzuca śmieci.

My kolejny raz apelujemy do mieszkańców 
o nie podrzucanie odpadów w okolice pojem-
ników oraz o to, by korzystali z PSZOK-u.

R. Z.

Kto robi bałagan przy pojemnikach?

Ktoś notorycznie zostawia śmieci przy pojemnikach.
Taka sytuacja ma miejsce nie tylko w Piechowicach Dolnych.

Przypominamy o funkcjonowaniu na terenie naszego miasta Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
oraz zakresie świadczonych przez niego usług. Jest to miejsce, w którym mieszkańcy Piechowic objęci gminnym systemem odbioru odpadów 

mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne z przeznaczeniem do odzysku lub unieszkodliwienia.
Zlokalizowany jest w Piechowicach na terenie ZUK Sp. z o.o. przy ul. Bocznej 15.

PSZOK czynny jest w następujących dniach:

WTORKI I CZWARTKI w godzinach 12:00 – 18:00, SOBOTY w godzinach 9:00 - 13:00

W PSZOK zbierane są tylko i wyłącznie
następujące rodzaje odpadów:

1) szkło
2) papier i tektura (kartony, pudełka papierowe, itp.),
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) metale i złom,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 100 kg/osobę/rok,
10) przeterminowane leki i chemikalia (oleje, rozpuszczalniki, 
farby, lakiery, środki ochrony roślin),
11) zużyte opony,
12) odzież i tekstylia.

Przypominamy, że tzw. „odpady trudne”, wymienione powyżej, nie powinny być umieszczane przy gniazdach i pojemnikach na odpady ko-
munalne. Dokonując wymiany mebli, sprzętu elektronicznego, opon itp. korzystacie Państwo, z reguły, z transportu samochodowego. Prosimy 
więc o skorzystanie z tej formy i dostarczanie wymienionych odpadów do PSZOK, a nie porzucanie ich w miejscach ogólnodostępnych.

ODDANIE TYCH ODPADÓW PRZEZ MIESZKAŃCÓW NASZEJ GMINY 
W PSZOK JEST B E Z P Ł A T N E.

Wszelkie dodatkowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Referacie Gospodarczym i Nadzoru Właścicielskiego, codziennie w 
godzinach pracy urzędu lub tel. 75 75-48-916.

Katarzyna Rąpała
inspektor ds. gospodarowania odpadami, geodezji i rolnictwa

Do PSZOK nie będą przyjmowane
następujące rodzaje odpadów:

1) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne,
2) materiały zawierające azbest,
3) szyby samochodowe,
4) szkło zbrojone i hartowane,
5) części samochodowe (zderzaki, refl ektory itp.),
6) materiały izolacyjne (styropian, wełna mineralna, papa),
7) odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfi kacji 
(brak etykiet),
8) odpady cieknące w opakowaniach,
9) odpady w ilościach wskazujących na to, iż pochodzą z działalno-
ści gospodarczej – wszelkie odpady w ilościach masowych, które na 
podstawie umowy powinny być odebrane w sposób selektywny przez 
podmiot uprawniony,
10) wszystkie odpady wskazujące na źródło pochodzenia inne niż z go-
spodarstwa domowego.
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Rada uchwaliła...

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

Rada Miasta Piechowice na LIV 
sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 

w dniu 13 lipca 2018 r., 
podjęła uchwały w sprawie:

1) zmiany budżetu Gminy Miejskiej 
Piechowice na rok 2018 – Uchwała 
nr 321/LIV/2018 przyjęta 14 głosami „za”. 
W głosowaniu brało udział 14 radnych.

2) przyjęcia projektu regulaminu do-
starczania wody i odprowadzania ście-
ków na terenie Gminy Miejskiej Pie-
chowice – Uchwała nr 322/LIV/2018 
przyjęta 14 głosami „za”. W głosowaniu 
brało udział 14 radnych.

3) ustalenia miesięcznego wynagro-
dzenia dla Burmistrza Miasta Piechowi-
ce. Uchwała nr 323/LIV/2018 przyjęta 
7 głosami „za”, przy 6 głosach „przeciw”. 
W głosowaniu brało udział 13 radnych.

Rada Miasta Piechowice na LV 
sesji nadzwyczajnej, która odbyła się 

w dniu 2 sierpnia 2018 r., 
podjęła uchwały w sprawie:

1) zmiany uchwały z dnia 22 marca 
2018r. nr 301/XLIX/2018 w sprawie 
podziału Gminy Miejskiej Piechowice 
na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 
i numerów oraz liczby radnych wy-
bieranych w każdym okręgu. Uchwała 
nr 324/LV/2018 przyjęta 11 głosami „za”. 
W głosowaniu brało udział 11 radnych.

2) w sprawie zmiany uchwały z dnia 22 
marca 2018r. nr 302/XLIX/2018 w spra-
wie podziału Gminy Miejskiej Piechowi-
ce na stałe obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów, granic oraz siedzib obwo-
dowych komisji wyborczych. Uchwała 
nr 325/LV/2018 przyjęta 11 głosami „za”. 
W głosowaniu brało udział 11 radnych. 

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 2018r. poz. 994, 1000, 
1349, 1432) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 
21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościa-
mi (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 121) informuje, że 
w siedzibie Urzędu Miasta w Piechowicach 
zostały wywieszone wykazy nieruchomości:
1) przeznaczonych do sprzedaży pod numera-
mi: RG.6840.1.9.2018 i RG.6840.1.10.2018
2) przeznaczonych do dzierżawy pod nu-
merem: RG.6845.9.2018

Wykazy są dostępne do wglądu w godzi-
nach pracy Urzędu.

W celu poprawy jakości powietrza 
w województwie dolnośląskim, dnia 30 
listopada 2017 r. Sejmik Województwa 
Dolnośląskiego przyjął uchwały w spra-
wie wprowadzenia na obszarze wojewódz-
twa dolnośląskiego ograniczeń i zakazów 
w zakresie eksploatacji instalacji, w któ-
rych następuje spalanie paliw.

Zgodnie z zapisami uchwał, wszystkie 
instalacje grzewcze na paliwa stałe (pie-
ce, kominki, etc.) uruchomione po 1 lipca 
2018 roku będą musiały spełniać wymogi 
ekoprojektu pod kątem emisji cząstek sta-
łych (PM).

W przypadku dla miejscowych ogrzewa-
czy pomieszczeń (tj. pieców i kominków) 
emisja pyłu nie może przekraczać granicz-
nych wielkości:

• 20 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla pieców/
kominków z zamkniętą komorą spalania 
wykorzystujących pellet,

• 40 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla pieców/
kominków z zamkniętą komorą spalania 
wykorzystujących inne paliwo niż pellet 
i dla kuchenek,

• 50 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla pieców/
kominków z otwartą komorą spalania.

W przypadku kotłów emisja pyłu nie 
może przekraczać granicznych wielkości:

• 40 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla kotłów 
z automatycznym podawaniem paliwa,

• 60 mg/m3 emisji pyłu (PM) dla kotłów 
z z ręcznym podawaniem paliwa.

Należy ponadto pamiętać, że rozporzą-
dzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 
1 sierpnia 2017 r. W sprawie wymagań dla 
kotłów na paliwo stałe, zakazuje wprowa-
dzania do sprzedaży i użytkowania kotłów 
z rusztem awaryjnym.

Szczegóły dotyczące uchwał antysmo-
gowych znajdują się na stronie: https://
irt.wroc.pl/strona-134-polityka%20anty-
smogowa.html, zaś treść samych uchwał 
na stronie: https://irt.wroc.pl/strona-215-
uchwala_antysmogowa.html.

Radosław Burchacki

Uchwała antysmogowa działa
– co się zmieniło?

Remont parkingu
przy ulicy Kryształowej 30

Dobra wiadomość dla 
mieszkańców i turystów, 
korzystających z parkin-
gu przy ul. Kryształowej 
30. Parking jest w trakcie 
kompleksowego remon-
tu nawierzchni. Wyko-
nane zostaną następujące 
prace: korytowanie na 
głębokości 30 cm, wy-
konanie podbudowy 
z kruszywa łamanego, 
wykonanie krawężników 
betonowych, wykona-
nie nowej nawierzchni 
z kostki betonowej.

Inwestycja finansowana jest z Budżetu 
Miasta Piechowice. Planowany termin 
zakończenia robót jest wyznaczony na 
30 września 2018 r.

Radosław Burchacki
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Wybory Samorządowe 2018

Burmistrz Miasta Piechowice uprzejmie 
informuje o zmianach obwodowych ko-
misji wyborczych podjętych uchwałami 
nr 302/XLIX/2018 z dnia 22 marca 2018r. 
Oraz 325/LV/2018 z 2 sierpnia 2018r. 
Miasto Piechowice podzielone jest na
4 stałe obwody głosowania. Obwody gło-
sowania tworzy się w celu przeprowadze-
nia głosowania w wyborach powszech-
nych oraz w wyborach przeprowadzanych 
w trakcie kadencji organów przedstawi-

cielskich. Obwód głosowania stanowi 
obszar działania jednej komisji wyborczej 
przeprowadzającej głosowanie w jednym 
lokalu wyborczym. 

Gmina Miejska Piechowice, 
związana jest z potrzebą zapew-
nienia odpowiedniej liczby lo-
kali wyborczych dostosowanych 
do potrzeb wyborców niepełno-
sprawnych, w liczbie co najmniej 
½ lokali wyborczych. Lokale 
dostosowane do potrzeb osób 
niepełnosprawnych będą mieścił 
się w obwodzie 3 i 4 w budynku 
Gimnazjum.

Najważniejszą zmianą jest  prze-
niesienie obwodu głosowania nr 4 
z „Polcoloritu” do Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Piechowicach ul: 
Tysiąclecia 28. Realizując zalece-
nia i wytyczne Państwowej Komi-
sji wyborczej musieliśmy dostoso-
wać granice okręgów wyborczych 
do granic osiedli Górzyniec  oraz 
Piastów- Pakoszów.

Dla łatwiejszego zrozumienia przebiegu 
granic okręgu oprócz numeru okręgu poda-
jemy nazwę położenia.

K.W.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa 
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego, 
wybory samorządowe odbędą się w dniu 
21 października 2018 roku. To oznacza, że 
w przypadku nie rozstrzygnięcia wyborów 
w I turze, druga odbędzie się 4 listopada. 
Szczegółowy kalendarz wyborczy można 
znaleźć w załączeniu do rozporządzenia 
z dnia 13 sierpnia (Dziennik Ustaw poz. 
1561). Niżej podajemy kilka praktycznych 
informacji dla mieszkańców Piechowic.
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– To był przypadek – mówi Zdzisław Po-
gorzelski o tym, jak wiele lat temu zaczął 
zbierać pocztówki. – Byłem u kolegi Mi-
chała Chrzanowskiego, kiedy jego szwagier 
przyjechał z giełdy i przywiózł widokówkę 
Piechowic. Taką ogólną. Był zafascynowa-
ny. Pokazywał ją mówiąc: zobaczcie, tam 
jest mój dom. Spytałem go, ile dał za taką 
widokówkę. Odpowiedział, że niedużo, 
5 złotych. Zdziwiłem się, bo wtedy zna-
czek kosztował 60 groszy, widokówka 30 
groszy. Nowa, niezapisana. A on miał starą, 
wypisaną. Potem zobaczyłem u niego kilka 
innych, ciekawych widokówek, na których 
były budynki, których dzisiaj już nie ma. I 
tak połknąłem bakcyla.

Zdzisław Pogorzelski pochodzi z Gry-
fowa Śląskiego. Chodził do technikum 
mechanicznego w Jeleniej Górze, potem 
wyjechał na studia do Wrocławia. Do Pie-
chowic przyjechał w 1980 roku, do pracy 
w Karelmie.

– Jako, że Gryfów to miejsce mojego 
dzieciństwa, znałem tam każdy kąt, to po-
czątkowo zacząłem zbierać pocztówki z 
tamtego rejonu – mówi. – Dobrze mi to 
szło, bo rynek nie był zbyt chłonny. Tych 
kartek kupowało się dużo, nie były one 
drogie. Z czasem już miałem dużo kartek 
z Gryfowa i trudno było o nową, dlatego 
zacząłem zbierać Piechowice.

Z samych Piechowic ma ponad 300 
pocztówek. Do tego 100-120 z Górzyńca 
i około 150 z Michałowic. Zbiór uzupeł-
nia około 20 kartek z Pakoszowa i Piasto-
wa. Zdecydowana większość to wydania 
przedwojenne. Niektóre pochodzą sprzed 
1900 roku.

Nic dziwnego, że różni wydawcy chętnie 
pytają go, czy udostępni swoje zbiory. – 
Zawsze udostępniam, bo one mają wartość 
historyczną – podkreśla. Sporo pocztówek 
z kolekcji Zdzisława Pogorzelskiego zna-
lazło się w wydanej w tym roku książce 
„Piechowice – zarys monograficzny” oraz 
na płycie załączonej do niej. W oparciu 
o jego zbiory, a także zbiory kolekcjone-
ra z Karpacza Marcina Łacha, w ubiegłym 
roku powstało wydawnictwo poświęcone 
działalności Oskara Adama Keila, przed-
wojennego wydawcy z Jagniątkowa. Pan 
Zbigniew podkreśla, że jest zafascynowa-
ny twórczością Keila.

– Uważam, że to najlepszy wydawca, 

jeżeli chodzi o litografię, nie tylko w Pol-
sce, ale i w Europie. Robił głównie kartki 
przedstawiające Riesengebirge (Karkono-
sze), ale nie tylko – mówi Zdzisław Pogo-
rzelski. 

Ulubiona pocztówka, którą ma, pocho-
dzi z zakładu Keila. – To Huta Julia, bodaj 
z 1904 roku – mówi. – Widziałem ją wcze-
śniej tylko raz u jeleniogórskiego kolek-
cjonera, na którego mówiliśmy Mareczek. 
Miała zniszczony róg, on ją regenerował. 
Pokazał mi ją. Chciałem ją od niego odku-
pić, nawet oferowałem duże pieniądze, ale 
nie chciał nawet o tym rozmawiać. Udało 
mi się w końcu trafić na taką samą, też za 
niemałe pieniądze.

Jak pozyskać ciekawe kartki? – Naj-
częściej decyduje przypadek – śmieje się 
piechowiczanin. Jeździ na giełdy kolekcjo-
nerskie, ma kontakty z lokalnymi kolek-
cjonerami. – Kilkanaście razy jeździłem 
na giełdy do Niemiec. Do Berlina i Drezna 
– mówi. – Kiedyś można tam było kupić 
niedrogo ciekawe kartki. Kosztowały 3-5 
euro. Zdarzały się i tańsze. Oczywiście 
można było znaleźć i perełki, ale one kosz-
towały więcej.

Ciężko w Niemczech znaleźć kartki 
z Petersdorfu? – Był tam sprzedawca, na-
zywaliśmy go Ryży, który zajmował na 
targach jeden olbrzymi boks – opowiada 
Z. Pogorzelski. – Na ścianie o długości oko-
ło 10 metrów, wysokiej na 2,5 metra, miał 

ustawione regały, na nich kartony, opisane 
regionami: np. Śląsk, Dolny Śląsk. Kiedy 
zapytałem go o Petersdorf, to podał mi dwa 
kartony kartek z naszego regionu. Mogłem 
w nich szukać tych, które mnie interesują.

Przyznaje, że ów kolekcjoner nie miał ta-
nich rzeczy. I nie lubił się targować. – Kie-
dyś wybrałem kilkanaście kartek, na każ-
dej była podana z tyłu cena. On zsumował 
ich wartość i podał mi łączną kwotę. Za-
pytałem, czy mogę dostać jakiś upust, bo 
kupuję dużo. On wziął te wszystkie kartki 
i z powrotem wrzucił do kartonu. Nie było 
dyskusji – wspomina pan Zdzisław.

Kartki te pokazują, jak piękne było mia-
sto przed wojną, ale też można otworzyć 
częściowo historię. Budynek wielorodzin-
ny przy ul. Pakoszowskiej (przy skrzyżo-
waniu z Zamkową) to dawny zajazd Paula 
Langera. W środku znajdowała się restau-
racja i nieistniejąca już sala balowa.

Widać też, jak pięknie zagospodarowany 
był teren przy obecnych Bobrowych Skałach. 
W formacji skalnej była wieża widokowa 
a u podnóża skał funkcjonowała restauracja. 
Na starych widokówkach można zobaczyć, 
jak wyglądała restauracja i sala balowa 
w Piechowicach Dolnych, po których dzisiaj 
nie ma śladu. Znajdowała się przy obecnej 
ul. Kryształowej u wyjazdu na Sobieszów. 
Tak samo jak sala balowa w Górzyńcu (oko-
lice pętli), której dzisiaj nie ma. Widać, jak 
zmieniała się szkoła podstawowa i jej oko-
lice. Pierwotnie budynek szkoły stał niemal 
w polu i był mniejszy, później rozbudowano 
go. Ulica Szkolna niegdyś była szutrową 
drogą. Z kolei obecny budynek przedszkola 
nr 1 pełnił funkcję sanatorium.

Kolekcjoner o wielu pasjach
Pocztówki z jego kolekcji wzbogaciły książkę o Piechowicach. 
W oparciu o nie powstało też inne wydawnictwo. – To dzięki nim 
poznaję Piechowice – śmieje się Zdzisław Pogorzelski, mieszkaniec 
naszego miasta. Okazuje się, że to tylko jedna z wielu jego pasji.

Jedna z ciekawszych kartek z kolekcji Zdzisława Pogorzelskiego: przedstawia nieistniejącą restaurację.
Dziś jest to budynek mieszkalny, przy ul. Kryształowej 102.
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Niezwykle ciekawa jest pocztówka 
przedstawiająca niemieckie sanatorium, 
które znajdowało się w Górnych Piechowi-
cach, u wjazdu na Szklarską Porębę Dolną. 
Widać na niej, że przy drodze były czte-
ry budynki. Dwóch z nich już nie ma. Tę 
kartkę pan Zdzisław dostał dość przypad-
kowo.

– Znajomy kolekcjoner Sebastian Be-
kiert miał ją podwójną. Bardzo chciałem ją 
mieć, sprzedał mi ją za sto złotych – opo-
wiada. – Nawet nie chciał słyszeć, żeby 
opuścić cenę. Odsprzedał mi oczywiście tę 
gorszą kartkę, kawałek był odcięty.

I co? – I tydzień później wypatrzyłem 
taką samą kartkę w internecie, za 1,99 euro 
– mówi z uśmiechem. – Oczywiście kupi-
łem ją a tę obciętą później sprzedałem. Też 
za sto złotych.

To wysoka, ale nie najwyższa cena, jaką 
trzeba dać za unikatową pocztówkę. Bywa, 
że kolekcjonerzy żądają nawet 500 zło-
tych.

– Z widokówkami jest tak, że nigdy nie 
wiadomo, ile ich było, bo nikt nie pisał, jaki 
był nakład. Im mniejsza miejscowość, tym 
nakład mniejszy. A kartki przedstawiające 
pojedyncze domy to w ogóle wychodziły 

w małych ilościach – mówi. – Są takie 
pocztówki, które widzi się raz na kilka lat.

Pocztówki to nie jedyna pasja pana Zdzi-
sława. Jest zapalonym myśliwym, ściany 
jego mieszkania zdobią liczne poroża.

– Nieżyjący już brat był zapalonym 
myśliwym. Był łowczym koła Głuszec 
z Lwówka Śląskiego. Zawsze chciałem być 
myśliwym, on dużo mnie nauczył. Dzięki 
niemu i żonie sam zacząłem polować – 
przyznaje. Długo się wahał, bo drogi sport. 
Szczególnie na początku. Kursy, szkole-
nia, egzaminy, treningi strzeleckie, broń 
i inne wyposażenie sporo kosztują. – Tro-
chę szkoda mi było wydawać tyle pienię-
dzy, ale żona podkreślała, że skoro to lubię, 
to nie ma co sobie żałować – przyznaje. 

Od 18 lat jest sekretarzem koła Głuszec. 
A wcześniej pasjonowało go wędkarstwo.

Nie tylko jego. Żona Halina przez około 
10 lat była mistrzynią okręgu jeleniogór-
skiego w wędkowaniu. – Z synem Pawłem 
byliśmy na mistrzostwach Polski we Wło-
cławku, z żoną na mistrzostwach Polski 

w Elblągu – wymienia pan 
Zdzisław.

Listę pasji uzupełnia też 
bogaty zbiór znaczków pocz-
towych. – Kiedyś kupowałem 
abonamenty i otrzymywa-

łem wszystko to, co ukazało się w Polsce 
– mówi. – Ale ciężko było trafić na białe 
kruki. Poza tym, denerwowało mnie, że 
po denominacji na znaczkach był o wie-
le większy nominał, niż w rzeczywistości 
były one warte. Dlatego potem zbierałem 

już tylko faunę i florę. Głównie dla dzie-
ci (ma dwóch synów: Pawła i Grzegorza), 
żeby im pokazać, jak wyglądają różne 
egzotyczne zwierzęta, rośliny. Synowie 
zarazili się wędkowaniem i myślistwem, 
ale pasji do znaczków akurat żaden z nich 
nie przejął. – Te zbiory tak leżą i czekają – 
śmieje się pan Zdzisław.

Za to systematycznie powiększa się al-
bum z widokówkami. Bo pan Zdzisław, 
choć przyznaje, że na giełdy jeździ coraz 
rzadziej, to regularnie śledzi aukcje inter-
netowe. Poświęca temu nawet półtorej go-

dziny dzien-
nie. – Trzeba 
być na bie-
żąco, bo pe-
rełki uciekają 
– podkreśla. 
Rozmawia-
liśmy na po-
czątku sierp-
nia, po jego 
powrocie z 
urlopu. – Tuż 
przed wyjaz-
dem na urlop 
kupił cieka-
wą kartkę, 
przedstawia-
jącą pojedyn-
czy dom w 
Górzyńcu. – 

Nawet nie wiem, jaki to dom. Będę musiał 
się przejechać i popatrzeć. Ja tak często ro-
bię. Nawet się śmieję, że Piechowice znam 
bardziej od strony kartek, niż z podwórka 
– mówi.

R. Z.

Kolekcjoner o wielu pasjach Nasi mieszka cy

Z kartek Z. Pogorzelskiego można otworzyć historię miasta. Ta przedstawia dzisiejszą Szkołę
Podstawową nr 1. W tle widać nieistniejący już kościół ewangelicki.

Jedna z najstarszych kartek z kolekcji, volraufer z 1894 roku.
Przedstawia dawne Uroczysko, jeszcze przed przebudową i pożarem,



7-8/18  LIPIEC/SIERPIEŃ  2018INFORMATOR  PIECHOWICKI INFORMATOR  PIECHOWICKI 7-8/18  LIPIEC/SIERPIEŃ 20187-8/18  LIPIEC/SIERPIEŃ  2018INFORMATOR  PIECHOWICKI INFORMATOR  PIECHOWICKI 7-8/18  LIPIEC/SIERPIEŃ 2018
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Dzień Pamięci Ofi ar
Banderowskiego Ludobójstwa

na Kresach,
8 lipca, Legnica.

Kresowe śpiewanie
Ocalmy od zapomnienia

Dzień Pamięci Ofi ar
Banderowskiego Ludobójstwa

na Kresach, 8 lipca, Grudza.

74. rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego,

1 sierpnia, Piechowice.
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Rocznica wymarszu
Pierwszej Kompani Kadrowej,

6 sierpnia, Sobieszów.

Obchody
Dnia Wojska Polskiego,
15 sierpnia, Jelenia Góra.

Uczczenie
Dnia Wojska Polskiego,
15 sierpnia, Piechowice.
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Każdego roku spotykamy się z dzieć-
mi, aby razem ciekawie spędzić wakacje. 
W tegorocznych zajęciach WAKACJE 
z POK każdego dnia wzięło udział około 
20 dzieci. Pracownicy- instruktorzy  z Pie-
chowickiego Ośrodka Kultury zaplanowali 
na ten czas wiele atrakcyjnych wycieczek 
i spotkań ułożonych na każdy z tygodni, 
według pięciu tematów. Zajęcia rozpoczął 
temat „Zamki i Pałace”, a dalej realizo-
wano tematy: „Mały ogrodnik”, „Przygo-
towanie zawodowe”, „Wszystko o lesie” 
i „Wśród zwierząt”. W każdym z tygodni 
dzieci korzystały z wielu niespodzianek 
przygotowanych przez firmy lub osoby fi-
zyczne, które pomogły w realizacji zajęć 
wakacyjnych. Dzięki pomocy życzliwych 

firm i ludzi dzieci miały możliwość zoba-
czyć miejsca tajemnicze i ogólnie niedo-
stępne, np. piękne ogrody, zaplecze sklepu 
Mrówka, kulisy Teatru Animacji, komisariat 
policji, itp. DZIĘKUJEMY. Najbardziej 
dzieciom podobały się zajęcia o charakte-
rze poznawczym, na których oglądali nowe, 
ciekawe miejsca oraz poznali interesujących 
ludzi. Do takich zaliczyć można wizytę 
w Pałacu Pakoszów, PSB Mrów-
ka Piechowice i Ptasiej Farmie 
oraz wycieczki na Zamek Choj-
nik, do parku rozrywki ESPLA-
NADA i na wystawę TAJEMNI-
CZY LAS w Bukowcu. Wśród 
osób, które wzbudziły szczegól-
ne zainteresowanie dzieci wy-

mienić należy właścicieli pięknych ogrodów 
tj. p. Sobczak i p. Chmielewskich, strażnika 
leśnego p. K. Kawę oraz osoby prezentujące 
realia następujących zawodów: lekarz wete-
rynarii, dyżurny ruchu PKP, policjant, aktor, 
kosmetyczka czy ślusarz. Jesteśmy przeko-
nani, że czas spędzony na WAKACJACH 
z POK to dobry wybór i fajne wspomnienia.

POK

WAKACJE Z POK 2018

Na porastające w korycie rzeki Kamiennej 
krzewy i samosiejki zwraca uwagę miesz-
kaniec Piechowic Dolnych, pan Henryk 
Sudak. Interweniowaliśmy w tej sprawie 
u zarządcy rzeki.

Mieszkaniec podkreśla, że koryto rzeki 
jest coraz mniejsze. – Z muru oporowego 
wyrastają krzewy i drzewa. Trzeba pamię-
tać, że jest to rzeka nieobliczalna. Obecnie 
mamy suszę i wydaje się, że Kamienna nie 
jest groźna. Jednak gdy przyjdą ulewne 
deszcze i rzeka wzbierze, może wylać, bo 
nie przyjmie tak dużej ilości wody – pod-
kreśla. – Wtedy zaleje nasze osiedle, bę-
dziemy mieli powtórkę sprzed lat.

Chodzi o odcinek rzeki w Piechowicach 
Dolnych, od szkoły ponadgimnazjalnej 
w kierunku dawnego zakładu „Karelma”. – 
To newralgiczny odcinek, bo koryto rzeki 
jest mocno zawężone – mówi H. Sudak.

Zwróciliśmy się do państwowej spółki 
Wody Polskie, które zarządzają rzekami. 
Opisaliśmy sytuację z pytaniem, czy w naj-
bliższym czasie planują prace porządkowe 

na tym odcinku? Jeśli tak, to 
kiedy? A jeśli nie, to dlacze-
go? Chcieliśmy też wiedzieć, 
czy tego typu prace prowa-
dzone są standardowo, czy 
może wg jakiegoś harmono-
gramu.

– Wody Polskie są w trak-
cie opracowania procedur 
przetargowych i uzgodnień 
z tym związanych, które 
jesteśmy zobowiązani zre-
alizować w porozumieniu z 
Regionalną dyrekcją Ochro-
ny Środowiska oraz Polskim 
Związkiem Wędkarskim – odpisała na nasze 
pytania Anna Tarka, rzecznik prasowy Pań-
stwowego gospodarstwa Wodnego „Wody 
Polskie” we Wrocławiu. – Wszelkie prace 
remontowe i utrzymaniowe, które  mogą 
stanowić zagrożenie dla życia ludzkiego 
i mienia o dużej wartości kwalifikowane 
będą jako zadania niezbędne i konieczne do 
wykonania, jako awaryjne. Oczywiście jeśli 

wystąpiło nagłe zdarzenie np. na cieku wod-
nym przewrócone drzewo powoduje zator 
wodny – taką sytuację należy  zgłaszać do 
właściwego zarządu zlewni.

Mieszkaniec Piechowic Dolnych przy-
znał, że sprawa jest poważna i na tego typu 
zadania powinny znaleźć się pieniądze. Tym 
bardziej, że oczyszczenie tej rzeki będzie 
bardzo kosztowne. Sprawą zainteresował 
też urząd miasta.

Rzeka Kamienna zarasta

R.Z.
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W czwartek 5 lipca br. w Piechowic-
kim Ośrodku Kultury odbyło się przed-
stawienie teatralne dla dzieci, w którym 
poruszone zostały ważne tematy bezpie-
czeństwa podczas wakacji. Teatr DUET 
z Krakowa w przedstawieniu pt. „ Kozio-
łek Pacanołek” uczył dzieci, jak należy 
zachować się w sytuacji zagrożenia po-
żarem, jak bezpiecznie korzystać z plaży 
i kąpieli wodnych. Z tej przyjaznej for-
my edukacji skorzystało około 90 dzieci, 
w tym najmłodsi widzowie z Przedszkola 
nr 2 w Piechowicach, dzieci biorące udział 
w zajęciach WAKACJE z POK oraz kilko-
ro przybyłych na przedstawienie indywi-
dualnie. Po spektaklu odbyły się warszta-
ty teatralno-edukacyjne, ukierunkowane 
na alternatywne sposoby spędzania czasu 
wolnego. Udział w nich wzięło około 30 
dzieci, które wraz z koziołkiem uczyły 

Spektakl z przesłaniem

się jak pożytecznie spędzać czas wolny. 
Ta cenna, wakacyjna przygoda ze sztuką 
i edukacją, została sfinansowana z budże-

tu Miasta Piechowice ze środków prze-
znaczonych na profilaktykę.

POK

Galeria wystawowa
Piechowickiego Ośrodka Kultury

serdecznie zaprasza 
14 września br. o godz. 17.00 na: 

wernisaż wystawy malarstwa
autorstwa Alicji Janowskiej
pt. „Pędzlem i szpachlą.”

Wystawa czynna w terminie
od 14 września

do 12 października 2018r.
od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00 - 17.00

Już od 15 września 2018r.
ruszają cykliczne zajęcia 

w Piechowickim Ośrodku Kultury
w roku szkolnym 2018/2019. 

W ofercie m.in. :
• zajęcia wokalne dla dzieci i mło-

dzieży –  instruktor W. Zarówny
• zajęcia plastyczne dla dzieci 

i dorosłych – instruktor E.Czujowska
• zajęcia taneczne dla dzieci i do- 

rosłych – instruktor D. Lipińska

Zapisy bezpośrednio u instruktorów. 
Więcej informacji na stronie

www.pok.piechowice.pl
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– W dniach 4 – 16 czerwca 2018 roku 
57-osobowa grupa Seniorów naszego koła 
spędziła 12 wczasowych, uroczych i po-
godnych dni w Kompleksie Wypoczyn-
kowym „Cztery Pory Roku” położonym 
w Ustroniu Morskim. Ośrodek umiejsco-
wiony blisko morza, jest wygodny i este-
tyczny, właściciele, obsługa – przyjazna 
i miła, a jedzenie obfite i smaczne. Te atuty 
powodowały, że atmosfera była wspania-
ła, a uczestnicy spędzali czas bezstresowo 
i z uśmiechem na ustach. Dodatkowe 
atrakcje to dwie imprezy integracyjne 
z muzyką na żywo, wycieczka do „Ogro-
dów Hortulus” i wspólne wyjście uczest-
ników na niespodziankę lodową. Były one 
przysłowiową wisienką na torcie.

– 14.07.2017 r. już po raz szósty nasze 
koło zorganizowało imprezę plenerową 
„ Sportowy Piknik Pokoleń”. Po raz piąty 
jako zadanie publiczne z dofinansowaniem 
Urzędu Miasta w Piechowicach w wyso-
kości 1700 zł. w ramach konkursu ofert dla 
organizacji pozarządowych. Uczestniczyło 
w niej blisko 100 osób – członków koła wraz 
ze swoimi rodzinami. Rywalizacja sportowa 
rozgrywana w dwóch kategoriach „kobiety”, 
mężczyźni” i w pięciu konkurencjach „skoki 
zająca”, „rzuty do obręczy”, „ rzuty lotkami 
do tarczy”, „kopanie piłki do bramki” i mi-
strzowska w „rzucie beretem moherowym” 
dzięki rozgrywaniu z przesunięciem czaso-
wym, zgromadziła na starcie 214 zawodni-
ków i zawodniczek. Zwycięzcy konkurencji 
w kategoriach „Panie”, „Panowie”:

• skoki zająca – Danuta Glinda, Stani-
sław Posadowski

• rzut do obręczy – Elżbieta Nowakow-
ska, Kazimierz Zalewski

• rzuty lotkami do tarczy – Grażyna But-
kiewicz, Ryszard Przegrodzki

• kopanie piłki do bramki – Krystyna 
Nowak, Zdzisław Jędrzejek

• rzut beretem moherowym – Teresa Goś, 
Aleksander Chwal.

Trzy osoby (z miejsc I – III) w każdej 
konkurencji otrzymały cenne nagrody. 
Zdjęcia wszystkich nagrodzonych są na 
naszej stronie na facebooku i na stronie 
POK w zakładce PZERiI.

Dodatkową atrakcją były losowane na-
grody za uczestnictwo dla wszystkich 

obecnych. Za umożliwienie obdarowania 
obecnych Zarząd koła dziękuje darczyńcy 
– firmie „Jelenia Plast”, która w ogólnopol-
skim konkursie „Dobroczyńca Roku” zajęła 
I miejsce w swojej kategorii. Gratulujemy! 
Po ich wręczeniu rozpoczęła się wspólna 
zabawa przy przebojach polskiej muzyki. 
Kulinarne doznania – na wstępie smaczny 
bigos, domowy smalec z ogórkami mało-
solnymi oraz serwowane z grilla kiełbasy, 
kaszanki i boczek, upieczone profesjonalnie 
przez Józefa Olesiewicza spowodowały, że 
wszyscy wyszli syci i zadowoleni.

Zarząd koła serdecznie dziękuje gospo-
darzom ogrodów działkowych Papiernik, 
którzy po raz kolejny udostępnili nam swój 
teren i wszystkim członkom koła, którzy 
wspomagali członków zarządu w przygo-
towaniu tej imprezy.

Zapraszamy na następny Piknik „Święto 
Pieczonego Ziemniaka” który zorganizuje-
my w dniu 15.09.2018 r.

– Informujemy, że ze względu na prze-
rwę urlopową od 26.07.do 28.08.2018 r. 
biuro zarządu koła nr 9 będzie nieczynne. 

Zarząd koła nr 9 

Koło nr 9 PZERiI informuje
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W dniach 5-6 lipca 2018 roku gościliśmy 
XX Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk 
Trzeźwościowych Dookoła Polski, im. 
Jana Pawła II. Uczestników rajdu powitał 
Burmistrz Piechowic Pan Witold Rudolf, 
a w imieniu Klubu Abstynenta ,,EDEN” – 
Prezes Józef Góral oraz członkowie klubu. 
Uczestnicy Rajdu mieli zapewniony posi-
łek, zakwaterowanie oraz niezapomnia-
ne wrażenia. Zarząd Klubu Abstynenta 
,,EDEN” składa Serdeczne Podziękowania 
wszystkim, którzy przyczynili się do przy-

jęcia uczestników Rajdu:
– Władzom Miasta Piechowice.
– Panu Burmistrzowi oraz Miejskiej Ko-

misji ds.  Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych za wsparcie finansowe.

– Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej 
nr 1 za udostępnienie natrysków,noclegów 
i miejsca do przechowania rowerów.

– Księdzu Proboszczowi Parafii Pie-
chowice za odprawienie Mszy Świętej dla 
uczestników Rajdu.

Klub Abstynenta ,,EDEN”
prezes Józef Góral

XX Raciborski
Rajd Rowerowy za nami

W tym roku, jak w poprzednich latach, 
pojechaliśmy autokarem do Lichenia na 
spotkania trzeźwościowe. Odbyły się one 
w dniach 28-29 lipca 2018 roku. Naszą 
grupę trzeźwych ludzi stanowili członko-
wie Klubu Abstynenta ,,EDEN” i grupy 
AA ,,Kamienna” oraz przyjaciele z klu-
bów z Jeleniej Góry, Karpacza, Miłkowa, 
Szklarskiej Poręby i Kamiennej Góry. Spo-
tkanie te co roku są ważnym wydarzeniem 
w Licheniu. Odbywają się zawsze w ostat-
nią sobotę i niedzielę lipca, organizowane 
przez Intergrupy AA ,,Jedność” i ,,Licheń-
skie Apostolstwa Trzeźwości”. W spotka-
niu brało udział tysiące ludzi z całej Polski. 
W programie dwudniowego spotkania są 
prelekcje znawców problemu alkoholo-
wego, autorów programów profilaktycz-
nych, lekarzy, psychologów, terapeutów, 
duszpasterzy i teologów. Ludzie z proble-

mami naprawdę odnajdą tu swoje miejsce 
w życiu, biorą udział w mitingach, słuchają 
wykładów a program spotkań jak co roku 
jest obszerny. W tym roku pod hasłem 
,,Bóg Bezsilnym daje moc” modliliśmy się 
o powrót do zdrowia ludzi naszych klu-
bów, którzy nie mogli z nami być w Liche-
niu. Każdy znalazł coś dla siebie. Ci którzy 
byli po raz pierwszy, zwiedzili bazylikę 
i urocze miejsca wokół niej. Wielkim prze-
życiem dla wielu uczestników było wejście 
na Golgotę i Msza Św. o godzinie 19.00, 
połączona z świadectwem trzeźwości pod 
przewodnictwem JE Stanisława Gębickie-
go, biskupa pomocniczego diecezji Wło-
cławskiej. W niedzielę rano udaliśmy się 
na Drogę Krzyżową do Lasku Grąblińskie-
go. Przy każdej stacji ktoś składał świadec-
two i swoje intencje. Wracaliśmy z Liche-
nia podbudowani duchowo i pełni wrażeń. 

Ci, którzy chociaż raz przeżyli Licheńskie 
Spotkania Trzeźwościowe, łapią bakcyla 
i chcą tu wracać, toteż nigdy nie mamy 
kłopotu z zebraniem kompletu uczestni-
ków. Takie zloty są też wspaniałą zabawą 
i okazją do spotkań z przyjaciółmi z terenu 
całej Polski. Serce raduje się kiedy spoty-
kamy kogoś, kogo dawno nie widzieliśmy 
i słyszymy że wszystko u niego w porząd-
ku, że ciągle jest na drodze trzeźwości i że 
poukładało się u niego w życiu. Wszyscy 
byliśmy zadowoleni z udanej wycieczki, 
ponieważ pogoda nam dopisała.

Dziękujemy Komisji d/s. Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych za dofi-
nansowanie wyjazdu na XXVI Licheńskie 
Spotkania Trzeźwościowe.

Józef Góral

Sprawozdanie z XXVI Licheńskich
Spotkań Trzeźwościowych

• 7 września, piątek
– „Geriatrix Show”, godz. 19

• 8 września, sobota
– „Szczęściarze”, godz. 19

• 9 września, niedziela
– „Pralnia”, godz. 17

• 14 września, piątek
– „Pralnia”, godz. 19

• 15 września, sobota
– „Geriatrix Show”, godz. 19

• 16 września, niedziela
– „Geriatrix Show”, godz. 17

• 21 września, piątek, godz. 19
– „Deja vu, czyli windą do nieba”,

• 22 września, sobota
– „Szczęściarze”, godz. 19

• 23 września, niedziela
– „Szczęściarze”, godz. 17

• 28 września, piątek
– „Szczęściarze”, godz. 19

29 września, sobota
– „Geriatrix Show”, godz. 19.

Teatr Nasz Michałowice
ul. Teatralna 1
58-573 Piechowice
Rezerwacja biletów: 502 633 518, 603 
585 589 (w godz. 9-17 w dni powszednie 
oraz w godz. 9-14 w soboty).
www.teatrnasz.pl

Teatr Nasz Michałowice
Repertuar na wrzesień 2018
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PRZEDSZKOLE nr 1

Festyn rodzinny „Kubusiowe Zabawy”
W dniu 27 czerwca w przedszkolnym 

ogrodzie już po raz kolejny odbył się festyn 
rodzinny pn. „Kubusiowe zabawy”. W tym 
dniu było wiele atrakcji zarówno dla dzie-
ci jak i dorosłych. Impreza rozpoczęła się 
wspaniałym wykonaniem na skrzypcach 
utworu „Despacito” przez młodą i utalento-
waną Liliannę, następnie p. Burmistrz rozbił 
piniatę pełną słodyczy i losów, które można 
było odebrać podczas loterii fantowej. Przy 
świetnej muzyce dzieci zabawiał 
wodzirej, który zamienił nasz ogród 
w wielką wyspę piratów pełną skar-
bów, zabawy oraz niespodzianek dla 
najmłodszych. Dużą popularnością 
cieszyła się foto budka, w której 
można było sobie robić niezliczoną 
ilość różnych zdjęć. Wiele radości najmłod-
szym uczestnikom naszej zabawy sprawiło 
pojawienie się maskotki „Króla Juliana”. 
Podczas festynu można było zjeść grillowa-
ną kiełbaskę, różnorodne owoce, mrożone 
słodkości oraz częstować się do woli ciepły-
mi i zimnymi napojami.

Serdeczne podziękowania składamy 

sponsorom naszej imprezy,
a mianowicie p. Burmistrzowi 

miasta za zakup owoców, Prezesowi OSP 
p. Waldemarowi Wojtasiowi wraz ze stra-
żakami za mrożone słodkości, p. Rafałowi 
Mazurowi za ufundowanie słodkości w po-
staci cukierków, radnym miasta za zakup 
dla przedszkolaków hulajnogi, zestawu 
do badmintona i wielu piłek do ogrodu,
p. Piotrowi Mandziejowi za kiełbaski oraz 

Przewodniczącej Rady Rodziców p. Annie 
Hawro – Grodzkiej za wsparcie fi nansowe 
i pomoc w organizacji imprezy.

Dziękujemy wszystkim przybyłym go-
ściom za wspaniałą zabawę i atmosferę
i zapraszamy ponownie za rok.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne
oraz Personel 

Przedszkola Samorządowego nr 1
„Chatka Puchatka” w Piechowicach

PRZEDSZKOLE nr 2

W czerwcu przedszkolaki miały 
ogromną przyjemność poznać 
pasję Dziadka naszych przed-

szkolaków. Pan Jerzy Wydro przeniósł nas 
w świat miniaturowej kolei, prezentując ma-
kietę kolejową, którą z ogromną precyzją 
buduje we własnym domu. Pan Jerzy dołożył 
wszelkich starań, aby jak najdokładniej od-
wzorować rzeczywistość i przedstawić życie 
miniaturze. Przedszkolaki z wielka uwagą słu-

chały, jak powstawała makieta, jak budowane 
są domki, tunele, jak od lat sześćdziesiątych 
gromadzone były wagony i lokomotywy. Ale 
najważniejsza jest tutaj pasja i miłość do kolei, 
którą można dostrzec w każdym centymetrze 
makiety. Tradycja kolejnictwa w rodzinie jest 
kultywowana od lat, dlatego też trzymamy 
kciuki aby wnuki czerpały z niej taką samą 
radość, jak ich dziadkowie.

S. Januszkiewicz

Wielka pasja
w miniaturowym świecie

21 czerwca to szczególna data w życiu 
najstarszej grupy – „Biedronek”
– w Przedszkolu Samorządowym nr 2
w Piechowicach. Przedszkolaki pojecha-
ły na ostatnią wycieczkę w przedszkolu, 
do Eko Farmy w Rybnicy. Na miejscu 
dzieci przeniosły się w czasie i trafi ły 
na Dziki Zachód. Jako Indianie musiały 
same zrobić sobie pióropusze, upiec 
drożdżowe bułeczki, zapoznały się ze 
zwierzętami mieszkającymi w zagrodzie, 
oraz sporządzić obiad: upiec kiełbaskę 
przy ognisku. Dzieciom bardzo podobało 
się malownicze miejsce jakim jest Eko 
Farma w Rybnicy. Naszym Przedszkola-
kom życzymy samych sukcesów i uśmie-
chu na twarzy w nowym etapie życia. 

J. Monastyrska

Ostatnia przeDszKoLna
wYcieczKa StarszaKÓw 
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Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

Mnóstwo niezapomnianych przeżyć i za-
wartych znajomości a przede wszystkim 
– odkryte nowe miejsca. Tak wyglądały te-
goroczne wakacje w wykonaniu piechowic-
kich harcerzy. W tym roku odbyły się aż trzy 
wyjazdy.

8 PDH „Burza” na tegoroczny obóz po-
jechała w Bieszczady, do Czarnej Górnej, 
razem z kręgiem instruktorskim „Faza”. 
Podczas obozu byliśmy podzieleni na trzy 
mniejsze podobozy i każdy z nich miał inną 
tematykę. Harcerze z Piechowic mieli obóz 
w tematyce piratów. Mimo deszczowej pogo-
dy nie poddaliśmy się. Przeciwnie, wspólna 
walka ze skutkami ulewy mocno wzmocniła 
więzi między harcerzami. W trakcie obo-
zu odbyła się wycieczka do Lwowa, gdzie 
mieliśmy okazje zwiedzić cmentarz Orląt 
Lwowskich, stare miasto oraz rynek. Nie za-
brakło również spaceru po górach, zdobyli-
śmy szczyt Tarnica, z punktem widokowym 
z widokiem na Ukrainę oraz przeszliśmy tra-
sę do schroniska „Puchatek”. Podczas obozu 
dwie osoby złożyły przyrzeczenie harcerskie, 
a 6 osób otrzymało stałe barwy drużyny.

Ale to nie wszystko. Pod koniec lipca 
harcerze starsi, zrzeszeni w 8 PDHSiW 
„Pogrom” wyruszyli wspólnie z 39 DHS 
„Barykada” na obóz wędrowny po polskim 
wybrzeżu. Rozpoczęli w dobrze znanym 
miejscu – czyli bazie obozowej Hufca Kar-
konoskiego w Białogórze. Dalej udali się 
w kierunku Dębek, gdzie dopłynęli kajaka-
mi. Dalej na trasie były Rozewie, początek 
Polski czyli Hel, Puck, Gdynia, Sopot oraz 
Gdańsk. – Podczas tegorocznego obozu po-
konaliśmy około 150 km, nie tylko pieszo 
ale również kajakami, autobusami oraz po-
ciągami – powiedział Mateusz Kozik, druży-
nowy 8 „Pogrom”. – Odwiedziliśmy osiem 

różnych miast w których zwie-
dziliśmy mnóstwo atrakcji m.in. 
muzeum obrony wybrzeża, wie-
żę kierowania ogniem na Helu, 
ORP Błyskawica, Westerplatte, 
ZOO w Gdańsku.

Obóz ten harcerze starsi 
nieprzypadkowo zakończyli 
w Gdańsku. Zostali bowiem na 
Zlocie ZHP. Na ten zlot doje-
chali ich koleżanki i koledzy 
z 8 PDH „Burza”, którzy wrócili 
z Bieszczad nieco wczesniej.

W poniedziałek rano druhny i druhowie 
z „Ósemki” dotarli do Gdańska skąd wyru-
szyli na wyspę Sobieszewską, czyli miejsce 
zlotu. Po przyjeździe do miasteczka zlotowe-
go rozbili namioty oraz cały podobóz. Pierw-

szy dzień był dniem orga-
nizacyjnym. W kolejnych 
dniach brali udział w za-
jęciach o różnej tematyce. 
Zwiedzili wiele ciekawych 
miejsc takich jak: muzeum 
historii miasta Kościerzy-
na, muzeum kolejarstwa, 
punkt widokowy, na któ-
rym mieli okazję oglądać 
foki. Byli też na Politech-
nice Gdańskiej, na której 
wzięli udział w zajęciach 
o ozobotach. W blokach 
popołudniowych harcerze 

mieli okazję uczestniczyć w różnych zaję-
ciach programowych na terenie miasteczka 
zlotowego. W ramach modułu służby ich za-
daniem było m.in. zbieranie śmieci.

Zlot w Gdańsku był najważniejszym wy-
darzeniem w życiu Związku Harcerstwa 
Polskiego w ostatnich latach. Wzięło w nim 
udział 15 tysięcy harcerek i harcerzy. Mia-
steczko zlotowe odwiedził m.in. prezydent 
RP Andrzej Duda oraz premier Mateusz 
Morawiecki. Były też koncerty harcerskich 
zespołów, np. Wołosatki, oraz gwiazd pol-
skiej sceny muzycznej (Czesław Śpiewa). 
Co ważne, zajęcia były dobrowolne, a har-
cerze mieli do wyboru tak wiele propozycji 
programowych, że siłą rzeczy nie mogli zo-
baczyć wszystkiego. 

Niezależnie od tego, dla każdego z uczest-
ników zlotu udział w nim był ogromnym prze-
życiem, które zapamiętają do końca życia.

pwd. Ewelina Gawlik

Bogate harcerskie wakacje

Z obozu w Bieszczadach harcerze wrócili w znakomitych nastrojach, choć wszystkie ubrania były w błocie...

Harcerze starsi dotarli nad Piaśnicę - historyczną 
polską rzekę na Kaszubach.

Zlot w Gdańsku to największe wydarzenie w Związku 
Harcerstwa Polskiego od lat. Byliśmy tam i my!
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Wakacje to pracowity czas dla klubu Lechia Piecho-
wice. Oczywiście praca połączona jest z zabawą 
i rekreacją. 

Połączone drużyny Lechii i klubu UKS Rzepiór Szklar-
ska Poręba bardzo dobrze poradziły sobie w czterodniowym 
turnieju Wrocław Trophy, w którym brało udział 180 drużyn 
z różnych krajów Europy. Lechia i Rzepiór wystawiły zespo-
ły w kategoriach orlik (U11) i żak (U9). Na szczególną uwa-
gę zasługują osiągnięcia orlików. W całym turnieju przegrali 
tylko 1 mecz. Niestety, dość pechowo zajęli trzecie miejsce 
w swojej grupie eliminacyjnej (2 zwycięstwa i 1 porażka), 
choć miał tyle samo punktów co dwa pierwsze zespoły. UKS 
Rzepiór/Lechia wygrała pozostałe mecze z drużynami, które 
zajęły trzecie miejsca w swoich grupach. W drużynie orli-
ków wystąpili: Wojciech Potapczyk, Tomasz Janczura, Mar-
cel Świerczek, Adam Rosik, Kamil Najczuk, Gracjan Filipo-
wicz, Oskar Soliło, Krystian Kilimnik, Bartosz Olaf.

W drużynie żaków wystąpili: Eryk Herba, Dawid Lewic-
ki, Szymon Szuszkiewicz, Igor i Borys Piotrowscy, Lena 
i Aleks Gadawscy, Maksymilian Lewandowski.

Wakacje to także okres wypoczynku. Najmłodsza gru-
pa piłkarska w lipcu przebywała na obozie w Myśliborzu, 
gdzie uczestnicy, oprócz zajęć piłkarskich mieli wiele do-
datkowych atrakcji: gier, zabaw czy wycieczek. W chwili 
zamknięcia numeru na obozie przebywała starsza grupa pił-
karzy (na zdjęciu).

Pracowicie do nowego sezonu przygotowują się seniorzy 
Lechii Piechowice (zagrają w grupie I klasy A). Niestety, dru-
żyna została osłabiona odejściem kilku piłkarzy. Najbardziej 
widoczny może się okazać brak Radosława Paradowskiego, 
który zdecydował się na przejście do nowo utworzonej dru-
żyny – Victorii Jelenia Góra.

Sezon klasy A rozpoczął się w weekend 25-26 sierpnia (po 
zamknięciu numeru). Lechia gra u siebie z drużyną KS Łom-
nica. W 2. kolejce (2 IX) gra na wyjeździe z Orłem Wojcie-
szów, a w trzeciej (9 IX) podejmuje u siebie Pogoń Wleń.

R. Z.

Piłkarska Lechia nie próżnuje

Mistrzostwa Polski w biathlonie letnim – 
cross, odbywały się w dniach 23-26 czerw-
ca w Dusznikach Zdroju.

Reprezentacja UKS Krokus Piechowice 
liczyła 7 zawodników, którzy wzięli udział 
w biegu indywidualnym, biegu sprinter-
skim oraz sztafetach. Do medali zabrakło 
trochę przysłowiowego szczęścia, ponieważ 
poprzez kłopoty na strzelnicy ze sprzętem 
Izabela Razmus niestety zajmowała miejsca 
poza podium. Najlepiej w biegu indywidu-
alnym wypadli: 7. miejsce Izabela Razmus 
oraz 11. miejsce Michał Szatkowski.

W biegu sprinterskim na 9. miejscu 
ukończyła Izabela Razmus, 12. miejsce – 
Emilia Narkiewicz a w kategorii chłopców 
najlepsze, 14. miejsce. zajął Dawid Miller.

Sztafety na piątkę czyli, 5. miejsca 
w kategorii młodziczka młodsza: Emilka 
Narkiewicz, Dagmara Kozłowska, Izabe-

Po mistrzostwach Polski w biathlonie letnim

la Razmus, w kategorii młodzik młodszy: 
Michał Szatkowski , Dawid Głowala , Da-
wid Miller. Gratulacje za wspaniałą sporto-

wą postawę, godne reprezentowanie miasta 
i klubu. Ze sportowym pozdrowieniem,

E. Jedziniak
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Zorientowani
na Puchar
Burmistrza
Około pół tysiąca uczestników z kilku krajów Europy wzię-

ło udział w odbywających się w weekend 10-12 sierpnia
w Piechowicach i Szklarskiej Porębie – Jakuszycach zawo-

dach pn. Grand Prix Polonia w biegach na orientację. W ramach tej im-
prezy rozegrano też Puchar Burmistrza Piechowic w tej dyscyplinie.

Zawody o puchar burmistrza wystartowały w sobotę (11 sierpnia) 
po południu i cieszyły się sporym zainteresowaniem. Wzięło w nich 
udział około 150 zawodników i zawodniczek. W kategorii elite męż-
czyzn zwyciężył Jakub Skoda z klubu Slavia Liberec, który o dwie 
sekundy wyprzedził Pawła Jankowiaka (Chyże BNO). Wśród pań 
najlepsza była Maria Gorczyca z klubu Grunwald Poznań. W innych 
kategoriach zwyciężyli. Masters: Tomasz Tkaczuk (Azymut Pabiani-
ce) i Maria Pabich (Azymut Pabianice), SMasters: Josef Petr (Slavia 
Liberec) i Anna Kurzyp (bez klubu), młodzież: Bruno Deredos, Maja 
Garbacik (oboje bez klubu). Odbył się też bieg vipów. Wystartowało 
w nim tylko dwóch uczestników: naczelnik wydziału edukacji jele-
niogórskiego urzędu miasta Paweł Domagała i zastępca prezydenta 
Piotr Paczóski. W tej kategorii nie chodziło o zwycięstwo, obaj pa-
nowie biegli razem.

Laureaci Pucharu Burmistrza otrzymali kryształowe puchary po-
chodzące z Huty Julia.

Zawody z cyklu Gran Prix Polonia złożone były z trzech etapów. 
Pierwsze dwa, piątkowy i sobotni, odbyły się w okolicach Polany 
Jakuszyckiej. W sobotę po południu zawodnicy przemieścili się do 
Piechowic. Decydujący etap rozegrano w niedzielę. Spośród blisko 
500 startujących większość stanowili Polacy, ale...

– Gościmy około 150 Czechów, są także zawodnicy z Niemiec, 
Austrii, Szwajcarii, Estonii. Dlatego są to zawody typowo między-
narodowe – powiedział Damian Dutkiewicz z klubu MKS Paulinum, 
organizator Grand Prix Polonia. – Piechowice są wspaniałym tere-
nem do biegów na orientację. Przygotowaliśmy ciekawą, wymaga-
jącą trasę.

Poza tym, jest to jeden z nielicznych biegów, w którym startujący 
biegną m.in. w tunelu. – Rzeczywiście, jest to dodatkową atrakcją. 
Stadion jest oddzielony od lasu torami, ale na szczęście, jest pod na-
sypem długi tunel. Stanowi on dodatkową atrakcję dla biegaczy – 
powiedział Damian Dutkiewicz. – Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku także zorganizujemy tutaj imprezę.

Szczegółowe wyniki Pucharu Burmistrza Piechowic oraz Grand 
Prix Polonia dostępne są na stronie www.gppolonia.pl.

R.Z.
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