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Piątkowy wieczór, biało- czerwone barwy, świąteczna atmosfera i setka 
głosów splecionych w jednej pieśni „Jeszcze Polska nie zginęła póki my ży-
jemy”. Tak Piechowice rozpoczęły świętowanie niepodległości. Wielką moc  
i siłę, jakie wraz z hymnem wypełniły wnętrze sali Piechowickiego Ośrodka 
Kultury, wniosły w to świętowanie dwie wspaniałe, piechowickie grupy wokal-
ne. Połączone siły chóru HAFRA i zespołu SZKLARKI podkreśliły podniosły 
i narodowy charakter uroczystości. Obchody Dnia Niepodległości uświetnił 
także występ uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach, któ-
rzy profesjonalnie zaprezentowali  historyczny montaż poetycko- muzyczny. 
Głównym punktem programu był koncert Jacka Telusa. Artysta śpiewająco 
wprowadził zgromadzonych gości w świat pięknej polskiej poezji. Niejedno-
krotnie już wykonywał w Piechowicach utwory znakomitych polskich pisarzy. 
Tego roku były to utwory Juliana Tuwima, które dzięki muzyce skomponowanej 
przez wykonawcę nabrały nowego brzmienia. Podkreślając niepowtarzalność 
tego święta artysta rozpoczął swój koncert piosenką o radości i dumie jaką 
niesie ze sobą wolność oraz niepodległość. Licznie przybyli goście spędzili ten 
wyjątkowy czas w nastrojowym klimacie ciesząc się polską teraźniejszością 
i możliwością wspólnych spotkań.

POK

Patriotyzm oczami małych i dużych

Na trasę z Jeleniej Góry do Szklarskiej Poręby powróci-
ły pociągi! 16 listopada b.r. odbył się inauguracyjny przejazd 
szynobusem. Oczywiście na tej trasie nie mogło zabraknąć 
Piechowic.

Zainteresowanie przejazdem po wyremontowanej linii było 
bardzo duże. W Jeleniej Górze na pociąg czekało prawie 500 
osób. W Piechowicach szynobus powitała ponad stuosobowa 
grupa mieszkańców. Wielu z nich wsiadło do szynobusu. Na me-
cie odbył się krótki briefing. Burmistrz Szklarskiej Poręby przy-
znał, że dawno nie było takich tłumów na dworcu w tym mieście. 
Wicemarszałek Jerzy Łużniak z kolei zapewnił, że Impulsy będą 
jeździły regularnie co weekend na tej trasie, a od przyszłego roku 
– na całej trasie od Wrocławia do Szklarskiej Poręby.

Na dworcu w Szklarskiej Porębie Górnej, oprócz Kolei 
Dolnośląskich i Szklarskiej Poręby promowało się Miasto 
Piechowice, które wraz z Hutą Szkła Krystalicznego „Julia” 
zorganizowało stoisko promocyjne. Cieszyło się ono dużym 
powodzeniem, przykuło wzrok m.in. wiceministra transpor-
tu Andrzeja Massela (na zdjęciu z burmistrzem), który także 
przyjechał promocyjnym kursem. Licznie przybyli pasażero-
wie z zainteresowaniem gromadzili ulotki i inne gadżety pro-
mocyjne Gminy, m.in. foldery, mapy oraz wiatraki dla dzieci. 
Dużym powodzeniem cieszyły się ulotki – ukazujące Szlak 
Szklarski w Piechowicach. Liczymy na to, że dzięki uru-
chomionej ponownie linii do Piechowic trafi wielu turystów. 
Chcemy, aby nie tylko oglądali oni wyremontowany peron 
w Piechowicach, ale wysiadali i zwiedzili Hutę, obejrzeli mura-
le i zajrzeli do Szklanego Ogrodu.

Jak zapewniło PKP, na trasie Jelenia Góra – Szklarska Po-
ręba będzie kursowało pięć par pociągów dziennie.

Monika Dobrucka, inspektor ds. turystyki,
promocji miasta i sportu

Linia otwarta!

Z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości, w dniu 
11 listopada Stowarzyszenie OSP w Piechowicach zorganizowało 
uroczyste obchody „Święta Niepodległości”. Uroczystości te odby-
ły się w sali OSP w Piechowicach. Swój patriotyzm zaprezentowa-
li różni wykonawcy. Mieliśmy przyjemność oglądać występy dzieci 
z piechowickich Przedszkoli. Następnie swoje programy przedsta-
wili uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Gimnazjum. Na 
zakończenie wiązankę melodii patriotycznych wykonała orkiestra 
dęta OSP w Piechowicach, której towarzyszył zespół „Szklarki”. 
Po zakończonych występach uczestniczący w obchodach miesz-
kańcy Piechowic, prowadzeni przez orkiestrę, udali się do Kościo-
ła Parafialnego na uroczystą Mszę Św. za Ojczyznę. 

prezes OSP
Waldemar Wojtaś
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Patriotyzm oczami małych i dużych

W ramach 
Programu Mini-
sterstwa Kultu-
ry i Dziedzictwa 
N a r o d o w e g o 
„Zakup nowości 
wydawniczych 
dla bibliotek 
publicznych” ze 
środków finan-
sowych Biblio-
teki Narodowej 
Miejska Biblio-
teka Publiczna 
w Piechowicach 
w roku 2013 
otrzymała dota-
cję w wysokości 3 200 zł. Pozyskane środ-
ki finansowe  przeznaczono na zakup lite-
ratury pięknej dla dorosłych oraz literatury 
pięknej i popularnonaukowej dla dzieci 
i młodzieży. 

Wśród nowych książek znalazły się 
najnowsza książka Stephena Kinga „Dok-
tor Sen”, „W otchłani mroku” Marka Kra-
jewskiego, „Inferno” Dana Browna, „Anioł 
w kapeluszu” Moniki Szwaji, bestsellery 
skandynawskich autorów powieści kry-
minalnych Hakana Nessera i Jo Nesbo, 
a także nowe pozycje dla pań Nory Ro-
berts i Danielle Steel. Księgozbiór wzbo-
gacił się również o książki tegorocznej 
laureatki Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury Alice Munro oraz w pozycje 
Joanny Bator „Ciemno, prawie noc” któ-
ra otrzymała nagrodę Nike. Miłośnicy 

naszego regionu będą mogli poczytać 
o „Losach rezydencji dolnośląskich w la-
tach 1945-91” oraz o „Tajnych badaniach 
Luftwaffe na Dolnym Śląsku”, a także od-
kryć „Tajemnice gór izerskich” .

 Zakupionych zostało również  wiele 
kolorowych książeczek dla najmłodszych 
m.in.  „Monster High”, „Nowe przygody 
Bolka i Lolka”, „Reksio” oraz dla mło-
dzieży cykl „Dary Anioła” oraz „Percy 
Jackson i bogowie olimpijscy ”.  Łącznie 
Biblioteka wzbogaciła swój księgozbiór o 
125 pozycje zakupionych ze środków Bi-
blioteki Narodowej oraz o 78 pozycji za-
kupionych ze środków własnych. Zachę-
camy wszystkich mieszkańców naszego 
miasta, aby znaleźli czas na odpoczynek 
przy ulubionej lekturze.

POK

Zakład Usług Komunalnych w Piechowicach 
zostanie zlikwidowany a w zamian powstanie 
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Rada 
Miasta na listopadowej sesji przyjęła projekt 
uchwały, przedstawiony przez Burmistrza Miasta 
Piechowice. Jakie są korzyści a jakie zagroże-
nia, wynikające z tej decyzji?

ZUK działał do tej pory jako jednostka budże-
towa Miasta. Oznacza to, że nie posiadał osobo-
wości prawnej, wydatki jednostki pokrywane były 
bezpośrednio z budżetu, natomiast przychody 
odprowadzane były do budżetu Miasta.

O konieczności przekształcenia ZUK-u 
w mieście rozmawiano już od dawna. Autoryzo-
wany doradca Jacek Ryński, który przygotowy-
wał na zlecenie Miasta projekt restrukturyzacji 
jednostki, wskazał, że sytuacja zakładu nie jest 
najlepsza. Po przekazaniu gospodarki wodno 
ściekowej Karkonoskiemu Systemowi Wodo-
ciągów i Kanalizacji przychody netto ze sprze-
daży spadły z poziomu prawie 1,4 mln złotych 
na koniec 2010 roku do poziomu zaledwie... 
186 tysięcy złotych. Jest to zrozumiałe, gdyż 

większość obrotów wynikało 
z prowadzenia gospodarki 
wodno ściekowej. Spadkowi 
przychodów nie towarzyszył 
niestety równie poważny 
spadek kosztów działalności 
operacyjnej. - W rezultacie 
na koniec 2011 roku powstał 
deficyt/strata w wysokości 
prawie 986 tysięcy złotych 
– czytamy w opracowaniu. 
Przychody netto z prowa-
dzonej działalności opera-
cyjnej wyniosły 208 tysięcy 
złotych. Podobna sytuacja 

miała miejsce w 2012 roku.
- W związku z faktem, że ZUK jest jednost-

ką budżetową Miasta Piechowice, jednostka nie 
może prowadzić działalności odpłatnej, bo nie 
jest spółką prawa handlowego – zauważa autor 
opracowania. - Jednostka posiada wartościowy 
majątek, jak koparko ładowarka, ciągnik rolniczy, 
kosiarkę samojezdną, odśnieżacz, pług ciągniko-
wy, piaskarko solarkę, naczepę wywrotkę i inne.

Jest to więc potencjał do uzyskania dodatko-
wych dochodów w drodze działalności publicznej.

Na listopadowej sesji, na dwóch posiedze-
niach, gorąco dyskutowano na temat przyszłości 
ZUK-u. Radni mieli sporo pytań. Wiadomo bo-
wiem, że po przekształceniu problemy ZUK-u nie 
znikną jak za dotknięciem czarodziejskiej różdż-
ki. Nowa spółka będzie miała szansę na zwięk-
szenie przychodów, ale są małe szanse, by się 
od razu bilansowała. Miasto może „dopłacić” do 
niej, np. podwyższając kapitał zakładowy. W pro-
jekcie budżetu na 2014 roku jest zaplanowane 
na to 600 tysięcy złotych. Jak zauważyli radni, to 
może nie wystarczyć. Spółka będzie mogła ubie-

gać się także o kredyty, może skorzystać z emisji 
obligacji. Może też obniżyć koszty funkcjonowa-
nia. Wiele będzie zależało od nowego zarządu.

Pojawiły się pytania, czy nie lepiej zostawić 
zakład w dotychczasowej formie lub powrócić do 
formy „zakładu budżetowego”? 

Jacek Ryński na sesji podkreślał, że prze-
kształcenie jest istotne z jeszcze jednego waż-
nego powodu. Skala deficytu działalności ZUK-u 
ma negatywny wpływ na zdolność kredytową 
Miasta Piechowice. Od 1 stycznia 2014 roku 
ma obowiązywać nowa Ustawa o finansach pu-
blicznych. Wszystko to powoduje, że wskaźniki 
zadłużenia miasta dotyczące będą jeszcze bar-
dziej niekorzystne. Przy „uwolnieniu” budżetu od 
deficytu generowanego przez ZUK, wskaźniki 
ulegną dosyć wyraźnej poprawie. Zachowanie 
wskaźników na odpowiednim poziomie umożliwi 
z kolei Miastu pozyskanie środków własnych nie-
zbędnych do pozyskania środków unijnych.

Jacek Ryński podkreślał, że przy propo-
nowaniu przekształcenia kierował się dwoma 
przesłankami: ratowaniem budżetu Miasta oraz 
„aspektem ludzkim”.

Po długiej dyskusji Rada Miasta przyjęła 
Projekt uchwały w sprawie likwidacji jednostki 
budżetowej ZUK i utworzenia spółki z ograniczo-
ną odpowiedzialnością. Przekształcenie nastąpi 
z dniem 31 grudnia 2013r. Podstawowym przed-
miotem działalności Spółki będzie wykonywanie 
zadań własnych gminy o charakterze użyteczno-
ści publicznej, w zakresie: gminnych dróg, ulic, 
mostów, placów, targowisk i hal targowych, zie-
leni gminnej i zadrzewień, utrzymania terenów 
rekreacyjnych i urządzeń sportowych, cmentarza 
gminnego.

R.Z.

Spore zmiany w ZUK-u

Zakup nowości wydawniczych do biblioteki

Realizując założenia Gminnego Programu Profi-
laktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Piecho-
wice na 2013 rok, w którym jest mowa o doposażeniu ist-
niejącej bazy w sprzęt i pomoce oraz tworzeniu nowych 
miejsc aktywności ruchowej, zakupiono i zamontowano 
nowe urządzenia fitness plenerowego.

Nowe urządzenia tj.:
- biegacz wolnostojący – 1 sztuka,
- orbitek wolnostojący – 1 sztuka
zamontowano na Osiedlu Piastów ul. Piastów (za 

budynkiem nr 4), wykorzystując na ten cel środki pocho-
dzące z wpływów za koncesje alkoholowe.

Nadmieniam, że o zakup i montaż w/w urządzeń za-
biegali przedstawiciele Rady Osiedla Piastów oraz zain-
teresowani Radni Rady Miasta Piechowice. 

Wiesława Rak

Ruch na świeżym
powietrzu
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W związku z okresową kontrolą i dokonanym rozsze-
rzonym przeglądem obiektów mostowych w Piechowi-
cach, przechodzących nad linią kolejową nr 311 Jelenia 
Góra - Szklarska Poręba tj. stalowego wiaduktu drogo-
wego łączącego ulicę Piastowską i 1 Maja oraz wiaduk-
tu drogowego w śladzie gminnej działki drogowej nr 2 
Obręb 0004  stwierdzono, że aktualny stan techniczny 
tych obiektów stwarza bezpośrednie zagrożenie dla ży-
cia i mienia użytkowników obiektu, dla ruchu kolejowe-
go pod obiektem oraz grozi niesygnalizowaną katastrofą 
budowlaną. Z tego względu obiekty te zostały zamknię-
te dla ruchu pojazdów i ruchu pieszego. W pierwszej 
kolejności dokonano zabezpieczenia obiektów poprzez 
wygrodzenie za pomocą siatki na słupkach drewnianych 
oraz umieszczono tablice ostrzegawcze. Z uwagi na po-
wstałe zagrożenie dla ruchu pociągów, które wkrótce 
zaczną kursować po nowo wyremontowanej linii kolejo-
wej, podjęto decyzje, by jak najszybciej  dokonać roz-
biórki wiaduktów w takim zakresie, aby wyeliminować 
istniejące zagrożenie.

Obecnie trwa przygotowywanie potrzebnej dokumen-
tacji technicznej oraz załatwiane są wszelkie sprawy for-
malne związane z rozbiórką w/w obiektów.

Powstała sytuacja jest dla Gminy dużym problemem, 
gdyż wymaga ona zaangażowania znacznych środków 
finansowych z budżetu Gminy w okresie zbliżającego się 
końca roku.

Z uwagi na pilność sprawy oraz dynamiczny jej roz-
wój, będziemy informować Państwa o dalszych krokach 
naszego działania w kolejnych wydaniach Informatora 
Piechowickiego.

R. Hryniewicz
specjalista ds. infrastruktury komunalnej

Wiadukty do rozbiórki

W dniu 30 września 2013 roku odbyła się 
XLII sesja Rady Miasta Piechowice, na któ-
rej m.in. podjęta została uchwała określająca 
stawki podatku od nieruchomości obowiązują-
ce w roku podatkowym 2014. 

Przyjęte zostały zmiany następujących sta-
wek w podatku od nieruchomości:

- grunty związane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej wzrost o 0,01 zł/m2 (staw-
ka 0,89 zł/m2),

- grunty pozostałe, w tym zajęte na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizację pożyt-
ku publicznego – wzrost o 0,05 zł/m² (stawka 
0,43 zł/m²),

- budynki mieszkalne lub ich części wzrost 
o 0,01 zł/m² (stawka 0,74 zł/m²),

- budynki związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej oraz budynki miesz-
kalne lub ich części zajęte na prowadzenie 
działalności gospodarczej wzrost o 0,43 zł/m² 
(stawka 23,03 zł/m²),

- budynki związane z udzielaniem świad-
czeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajęte przez podmio-
ty udzielające tych świadczeń wzrost o 0,05 
zł/m² (stawka 4,68 zł/m²),

- garaże wzrost o 0,07 zł/m² (stawka 7,73 
zł/m²),

- budynki pozostałe wzrost o 0,45 zł/m² 

(stawka 7,35 zł/m²).
Nie zostały natomiast zmienione wysoko-

ści stawek opłat lokalnych na rok 2014 tj. 
opłaty od posiadania psów, opłaty targo-
wej oraz opłaty miejscowej.  

W związku z powyższym wysokość opła-
ty od posiadania psów wynosi nadal 35,00 zł 
rocznie od każdego posiadanego psa. Opła-
tę tę uiszcza się bez wezwania do 15 marca 
danego roku, za który przypada opłata. Inka-
sentem opłaty od posiadania psów jest Zakład 
Usług Komunalnych w Piechowicach.

Wysokość opłaty targowej wynosi: 
1.przy sprzedaży z samochodu osobo-

wego, osobowo-ciężarowego, ciężarowego, 
przyczepy, naczepy, ciągnika, ciągnika siodło-
wego, wozu konnego, motocykli i motorowe-
rów, autobusów -35,00 zł, 

2.przy sprzedaży ze stolika, lady, stoiska, 
straganu, namiotu , stelaża  -  14,00 zł 

3.przy sprzedaży z ręki, ziemi, kosza, wia-
dra, wózka ręcznego, skrzynki  – 8,00 zł

Stawka opłaty miejscowej wynosi 2,05 zł 
za każdy dzień pobytu, od osób fizycznych 
przebywających dłużej niż dobę, w celach wy-
poczynkowych, szkoleniowych lub turystycz-
nych. 

Pełny tekst wyżej wymienionych uchwał 
znajdziecie Państwo na stronie internetowej  
www. piechowice.bip.pbox.pl 

A.Smoleń
 inspektor ds. podatków i opłat

Podatki na 2014 rok uchwalone

(Uchwała  Nr 168/XXXIV/2013 
Rady Miasta Piechowice z dnia 
31.01.2013 r. w sprawie zmia-
ny do uchwały Nr 267/XLV/98 
Rady Miejskiej w Piechowicach z 
dnia 10.02.1998 r.) Urząd Miasta 
w Piechowicach, Referat Gospo-
darki Nieruchomościami i Ochro-
ny Środowiska przypomina, że 
najemcy lokali mieszkalnych, 
którzy zainteresowani są kupnem 
zajmowanego lokalu  z przysłu-
gującą bonifikatą w wysokości 
95 % wycenionej wartości nieru-
chomości, powinni złożyć komplet-
ny wniosek o jego kupno do dnia 
31 grudnia 2013 roku.

Szczegółowe informacje:
Pokój nr 17  II piętro
Telefon 75 75-48-916

Anna Marek
inspektor ds. sprzedaży

nieruchomości lokalowych

     Zmiana zasad
sprzedaży lokali
mieszkalnych z bonifikatą 
na rzecz najemców

•
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Inkasentami opłaty miejscowej są: osoby fizyczne, 
osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiada-
jące osobowości prawnej, świadczące usługi w zakresie 
zakwaterowania, będące właścicielami i innymi posia-
daczami obiektów dokonujących czynności meldunko-
wych w stosunku do osób korzystających z tych usług. 

Inkasent pobiera opłatę miejscową zgodnie 
z przepisami ustawy z dnia  12 stycznia 1991 r. 
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity:  
Dz. U. z 2010 roku, nr 95, poz. 613 z późniejszymi 
zmianami) oraz aktualnymi uchwałami obowiązują-
cymi w kolejnych latach podatkowych, w wysokości 
określonej w Uchwale Rady Miasta Piechowice na 
dany rok podatkowy.

Kwitariusz przychodowy, należy pobrać w tut. 
Urzędzie Miasta,  I piętro, pok. nr 10. Kwitariusz jako 
druk ścisłego zarachowania podlega zwrotowi po jego 
zakończeniu oraz wymianie na nowy:

- pierwszą stronę białą (oryginał) otrzymuje osoba, 
od której pobrano opłatę miejscową;

- druga strona (kopia) winna zostać wyrwana i 
przechowywana w obiekcie;

- trzecia strona pozostaje w kwitariuszu i po zakoń-
czeniu kwitariusza zostaje on zwrócony wraz z okład-
kami w stanie niezniszczonym.

Opłata miejscowa pobierana jest od osób fizycz-
nych przebywających dłużej niż dobę, w celach wy-
poczynkowych, szkoleniowych lub turystycznych, za 
każdy dzień pobytu. Nie pobiera się opłaty miejscowej 
od osób przebywających tylko jedną dobę.

Pobrane kwoty opłaty miejscowej należy prze-
kazywać na rachunek Urzędu Miasta Piechowice, 
w terminie do 10-tego każdego miesiąca, za miesiąc 

poprzedni (rachunek bieżący UM nr: 66 1020 2137 
0000 9702 0147 6076).

Za pobieranie opłaty miejscowej, przyznaje się 
wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 10% sumy 
zainkasowanych kwot. Prowizji nie wolno potrącać 
z pobranych kwot opłaty miejscowej.

Zgodnie z art. 17 pkt. 2 ustawy o podatkach i opła-
tach lokalnych opłaty miejscowej nie pobiera się:

- pod warunkiem wzajemności – od członków perso-
nelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów kon-
sularnych oraz innych osób zrównanych z nimi na pod-
stawie ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, 
jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie mają miejsca po-
bytu stałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- od osób przebywających w szpitalach;
- od osób niewidomych i ich przewodników;
- od podatników podatku od nieruchomości z tytułu 
posiadania domów letniskowych położonych w miej-
scowości, w której pobiera się opłatę miejscową albo 
uzdrowiskową;
- od zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej.

Prawidłowość poboru i odprowadzania opłaty 
miejscowej może potwierdzić przeprowadzona przez 
upoważnionego pracownika tut. Urzędu Miasta kon-
trola, zakończona protokołem.

Z uwagi na zakończenie roku budżetowego oraz 
planowane, w najbliższym czasie kontrole w zakresie 
prawidłowości poboru i odprowadzania opłaty miej-
scowej, informujemy o konieczności rozliczenia do 
końca 2013 roku, pobranych kwitariuszy, stanowią-
cych druki ścisłego zarachowania. 

Marta Dziedzic
inspektor ds. księgowości podatkowej

O opłacie  „kl imatycznej”

Z dniem 1 stycznia 2013 roku weszła w życie 
nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czy-
stości w gminach. Zmiana przepisów polegała 
na przejęciu przez gminy obowiązków właścicieli 
nieruchomości w zakresie gospodarowania od-
padami komunalnymi i wdrożenia nowego syste-
mu od 1 lipca 2013 roku.
Gmina obecnie odpowiada za:

• właściwy odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych;

• utworzenie punku selektywnej zbiórki odpa-
dów (PSZOK), do którego mieszkańcy będą mo-
gli przekazać m.in. odpady wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt elektroniczny, przeterminowane 
leki, limitowane odpady budowlane, baterie, aku-
mulatory, opony itp. i taki punkt funkcjonuje na 
terenie ZUK w Piechowicach przy ul.Bocznej 15;

• uzyskanie wymaganych ustawowo pozio-
mów recyklingu;

• sprawowanie nadzoru nad gospodarką od-
padami.
Właściciel nieruchomości jest zobowią-
zany do:

• złożenia deklaracji, która będzie podstawą 
do naliczenia opłaty i jej terminowego regulowa-
nia;

• wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub 
worki, ich oznaczenie (BIO, szkło, zmieszane) oraz 
utrzymywanie w należytym stanie technicznym – 
przypominamy, że pojemniki można również wy-
dzierżawić u odbiorców odpadów, zawierając w tym 
zakresie stosowną umowę z Simeko lub MPGK;

• przekazywania do wyznaczonych punktów 
selektywnej zbiórki zwanych potocznie „gniaz-
dami” lub „dzwonami” odpadów podlegających 
segregacji w przypadku zadeklarowania selek-
tywnej zbiórki odpadów. 

Bardzo często zwracają się do nas Państwo z 
pytaniem, dlaczego mimo założenia, że będą se-
gregować odpady ich opłaty z tego tytułu wzrosły                     
w porównaniu do okresu przed wprowa-
dzeniem zmian?

Otóż jest to spowodowane przede 
wszystkim koniecznością dopasowa-
nia naszych standardów do obowią-
zujących w Unii Europejskiej. Niestety 
nie możemy już, jak to było do tej pory, 
deponować większości odpadów na 
składowiskach. Zgodnie ze znowelizo-
waną ustawą, wszystkie gminy w Pol-
sce muszą osiągnąć  założone poziomy 
odzysku i ograniczenia składowania, 
co powoduje powstawanie dodatko-
wych kosztów. Opłata za odbiór odpa-
dów wynika z konieczności ponoszenia 

kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzy-
sku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 
tworzenia i utrzymania punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych oraz obsługi 
administracyjnej systemu.
inspektor ds. gospodarowania odpadami

Dorota Piróg

GOSPODARKA ODPADAMI

Kto za co odpowiada?

WAŻNE!
Z uwagi na to, że zwracają się Państwo do nas zapytaniami dotyczącymi estetyki miasta oraz 

porządku wokół „gniazd” do selektywnej zbiórki odpadów prosimy o:
• odpady o większych gabarytach (kartony, worki z zapakowanymi np. plastikami) można 

bezpłatnie przekazać do PSZOK działający przy ZUK w Piechowicach przy ul.Bocznej 15 we 
wtorki i czwartki w godz. 12.00-18.00, w soboty w godz. 9.00-13.00 lub należy je zgnieść przed 
wrzuceniem do pojemnika;

• dostarczone w workach odpady należy wypakować do „gniazda”, a nie umieszczać z wor-
kiem obok pojemników;

• do „gniazd” nie wrzucamy m.in.: tłustego i zabrudzonego papieru, odpadów higienicznych, 
tapet, żarówek, luster, szyb, butelek po olejach spożywczych i samochodowych, styropianu, 
butelek z zawartością, puszek po farbach, opakowań po dezodorantach, lakierach do włosów, 
sprzętu AGD.

Temat odpadów komunalnych
jest ciągle żywy i chcemy
przypomnieć mieszkańcom
najważniejsze kwestie.

działając na podstawie art. 30 
ust.2 pkt.3 ustawy z 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2013r. poz.594) oraz art.35 
ust.1 ustawy o gospodarce nierucho-
mościami (t.j. Dz. U. Nr 102 z 2010r. 
poz.651 z późn. zm.) informuje, że 
w siedzibie Urzędu Miasta Piecho-
wice zostały wywieszone wykazy:

1. Nieruchomości przeznaczo-
nych do sprzedaży pod numerem 
RG.6840.1.15.2013.

2. Nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy pod numerem 
RG.6845.10.2013.

•

•
Zespół wokalno -instrumentalny 

„Szklarki” ogłasza nabór mężczyzn.
Przyjdź, zobacz, zaśpiewaj z nami, 
na pewno nie pożałujesz.

Czekamy na Ciebie w każdy 
wtorek tygodnia o godz. 15.00, 
w Piechowickim Ośrodku Kultury lub 
zadzwoń pod nr 75 76 11 902.

Kierownik Zespołu „Szklarki” 
Urszula Musielak 

Ogłoszenie

Burmistrz
Miasta Piechowice
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W październiku zmarł Henryk Chumowiecki, 
Piechowiczanin, który uczestniczył w II Wojnie 
Światowej, a w ostatnich latach kierował związ-
kiem kombatanckim. Przeżył 85 lat.

Pan Henryk urodził się 1 września 1928 roku, 
dzieciństwo spędził we wsi Tyniec koło Jędrzejo-
wa na kielecczyźnie. Błogie dzieciństwo nie trwa-
ło długo, gdyż rozpoczęła się wojna. W paździer-
niku 1943 roku wstąpił do Armii Krajowej, nadano 
mu pseudonim „Białka”. Miał wówczas 15 lat. Już 
wcześniej pomagał partyzantom.

- Często znikał na całą noc. Chował się po 
lasach i dostarczał żywność partyzantom – opo-
wiada pani Beata, córka H. Chumowieckiego. 
- Jego mama bardzo to przeżywała. Bała się o 
niego, ale z drugiej strony - nie była w stanie go 
powstrzymać. Chęć pomagania była w nim sil-
niejsza od grożącego mu niebezpieczeństwa.

Później działał też w służbie łączności, prze-
kazywał żołnierzom informacje. Było to odpowie-
dzialne zadanie, ale pan Henryk był na tyle spryt-
ny, że nie dał się złapać Niemcom. - Opowiadał, 
że kiedyś dwie noce spędził w lasach, bo wioska, 
do której szedł, została oblężona przez nieprzy-
jaciela – wspomina pani Beata.

Niewiele brakowało, a zostałby ukarany za 
jego konspiracyjną działalność. Któryś z miesz-
kańców wsi doniósł, że nosi oficerki. Na szczę-
ście, ktoś inny ostrzegł go, zanim do domu zapu-
kali Niemcy. Nastoletni wówczas Henryk zdołał 
uciec i spędził jakiś czas samotnie w lesie.

Po wojnie Henryk Chumowiecki razem z 
mamą i trzema siostrami (ojciec zmarł wcze-
śniej na skutek choroby) przyjechali na zie-
mie odzyskane – do Wrocławia. Tam skończył 
szkołę podstawową, średnią i poszedł na stu-
dia. W 1956 roku ukończył Wyższą Szkołę 
Rolniczą i uzyskał tytuł inżyniera zootechnika. 
Trzy lata później przyjechał do Świdnicy, tam 
pracował w swoim zawodzie. W międzyczasie 
ukończył studia drugiego stopnia – specjaliza-

cję w zakresie produkcji roślinnej.
- Zawsze interesował się rolnic-

twem. Wiedział wszystko o roślinach, 
potrafił rozpoznać gatunek rośliny po 
niewielkim jej kawałku. Potrafił dora-
dzić jak wykonać różne prace w ogro-
dzie, np. jak prawidłowo zaszczepić 
drzewko, . Ta wiedza nie znikała z 
wiekiem. Nawet sprawdzaliśmy to, 
co mówił, w internecie. I zawsze się 
zgadzało! – wspomina córka

W 1973 roku przeprowadził się 
do Sobieszowa i rozpoczął pracę 
w szkole rolniczej. Uczył w niej aż 
do emerytury. W 1997 roku zostawił 
mieszkanie córce a sam przeniósł się 
do Piechowic.

- Podobały mu się Piechowice, 
mówił wówczas, że są ładniejsze, niż 
Sobieszów – wspomina pani Beata. - 
Poza tym, nie lubił dużych miast, Do-
brze się tu czuł.

W międzyczasie wstąpił do 
związku kombatanckiego, później 
był wiceprezesem, a od 2002 roku 
– prezesem Światowego Związku 
Żołnierzy Armii Krajowej obwodu 
Jelenia Góra. Związek miał swoją 
siedzibę w Domu Kombatanta w Je-
leniej Górze. Z czasem jednak kom-
batantów było coraz mniej i składki 
członkowskie nie wystarczały nawet 
na utrzymanie biura. W ostatnich 
latach prowadził więc całą komba-
tancką działalność w domu w Pie-
chowicach.

Pani Beata mówi, że był dobrym ojcem. - 
Nie był nadopiekuńczy, ale jak już się w coś 
zaangażował, to do końca – wspomina. - Czę-
sto pomagał w lekcjach, np. z matematyki czy 
przyrody.  Był dla nas takim ojcem-pedago-

giem. I takim go zapamiętam.
Henryk Chumowiecki zmarł 2 października, 

Jest pochowany na nowym cmentarzu w Jeleniej 
Górze, obok kolegów kombatantów i pomnika z 
ziemią z pól bitewnych II wojny światowej.

R.Z.

Odszedł były żołnierz Armii Krajowej

Z okazji obchodów Dnia Niepodległości, harcerze ze Szczepu Piechowice 
wzięli udział w VI Dolnośląskim Festiwalu Piosenki Patriotycznej i Harcerskiej 
(11 listopada). Mottem tegorocznego Festiwalu było hasło: ‘’Śladami Małego 
Powstańca’’. Publiczność zgromadzona w Jeleniogórskim Centrum Kultury 
miała możliwość podziwiać występy harcerzy z Kamiennej Góry, Legnicy oraz 
z Jeleniej Góry i okolic. Atrakcją wieczoru był występ Roberta Kasprzyckie-
go w duecie z Maksymilianem Szelęgiewiczem. Wstęp na koncert był wolny 
i cieszył się sporym zainteresowaniem mieszkańców Jeleniej Góry. Szczep 
Piechowice może pochwalić się dwoma laureatami nagród indywidualnych. 
Druh Aleksander Zid zdobył pierwsze miejsce w kategorii konkurs filmowy, na-
tomiast druh Gabriel Wiłun zajął trzecie miejsce w kategorii soliści wędrownicy 
i instruktorzy. Nagrodzonym harcerzom gratulujemy sukcesu. Czuwaj!

dh. Eliza Ciepielewska

Śladami Małego Powstańca

W dniu 19 października 2013 r. koło PSL zorganizowało „Bal Ludowy”, 
który był kontynuacją obchodów „Święta Plonów” w naszym mieście. Zabawa 
odbyła się w sali OSP w Piechowicach, w godz. od 20.00 do 4.00. Uczestni-
czyło w niej kilkadziesiąt osób z naszego miasta, w tym również zaprosze-
ni członkowie zespołu „Szklarki” oraz kilkunastoosobowa grupa z Powiatu 
Wieluńskiego. Byli to członkowie Koła Gospodyń Wiejskich z miejscowości 
Jajczaki i Strugi, z Gminy Wierzchlas. Po wstępnej prezentacji goście, ubra-
ni w ludowe stroje regionalne, zaprezentowali swój repertuar muzyczny. Po 
jego wykonaniu zaprosili wszystkich uczestników balu do degustacji wyrobów 
masarniczych, przywiezionych z Powiatu Wieluńskiego. Sądząc z czasu jej 
trwania, wyroby te cieszyły się uznaniem uczestniczących w balu osób. Tak-
że i nasz zespół „Szklarki” zaprezentował swoje walory artystyczne. Ubrani 
w galowe stroje, członkowie zespołu zaśpiewali piosenki ze swojego repertu-
aru. Po prezentacji zespołów, wszyscy razem utrwalili swój pobyt na balu, na 
pamiątkowym zdjęciu. Spotkanie tych zespołów pozwoliło nawiązać kontakty 
i zapoznać się z tradycjami ludowymi z obu gmin.

Prezes koła PSL - Adam Bolek

Bal ludowca

Pełna treść uchwał i załączników jest dostępna
na stronie internetowej Urzędu Miasta Piechowice (BIP).

Rada uchwaliła
Na XLIII sesji Rady Miasta Piechowice, która miała miejsce w dniach 

7 oraz 12 listopada 2013 roku podjęto następujące uchwały:

1. Uchwała Nr 212/XLIII/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 7 li-
stopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie innej 
niż określona w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego 
w prawo własności stopy procentowej w odniesieniu do rozłożonej na raty 
nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wie-
czystego w prawo własności nieruchomości. 

2. Uchwała Nr 213/XLIII/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 7 listo-
pada 2013 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków 
transportowych.

3. Uchwała Nr 214/XLIII/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 7 listo-
pada 2013 roku w sprawie likwidacji wydzielonego rachunku dochodów wła-
snych w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach.

4. Uchwała Nr 215/XLIII/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 7 listo-
pada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Miasta na 2013 rok.

5. Uchwała Nr 216/XLIII/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 7 listo-
pada 2013 roku zmiany uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych 
oraz określenia ich zbywania, nabywania i wykupu. 

6. Uchwała Nr 217/XLIII/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 12 li-
stopada 2013 roku w sprawie likwidacji jednostki budżetowej Zakład Usług 
Komunalnych w Piechowicach i utworzenia jednoosobowej spółki z ograni-
czoną odpowiedzialnością.

7. Uchwała Nr 218/XLIII/2013 Rady Miasta Piechowice z dnia 12 li-
stopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 
Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2013 -2022.
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• ROK 2001
remont mostu w Piechowicach. Zadanie to było 
współfinansowane przez Bank Światowy. Kosz-
ty przedsięwzięcia łącznie wyniosły 1,750 mln 
złotych.
• ROK 2002
modernizacja odcinków dróg
– nr 2653D w Karpaczu (3 km)
– nr 2733D w Szklarskiej Porębie (2 km)
- nr 2750D Radomierz - Komarno (3,75 km)
• ROK 2003
modernizacja odcinków dróg
- nr 2772D Jeżów Sudecki – Góra Szybowcowa
- nr 2763D Siedlęcin – Wrzeszczyn
- nr 2653 D Karpacz Górny - Sosnówka
- nr 2720 D Sosnówka Dolna - Borowice
- nr 2751D na odcinku Janówek – Chrośnica (1,5 
km)
- nr 2773 D Chromiec – Mała Kamienica (3,2 km)
- nr 2729D Płoszczynka – Płoszczyna (0,74 km)
- remont muru oporowego przy potoku Kamienica 
w Starej Kamienicy
- remont mostu na drodze powiatowej Przesieka 
– Zachełmie
• ROK 2004
modernizacja odcinków dróg
- nr 2770D Janowice Wielkie – Mniszków (1,5 
km)
- nr 2729D Płoszczyna – Płoszczynka (II etap, 
0,964 km)
• ROK 2005
modernizacja odcinków dróg
- nr 2770D Janowice Wielkie – Mniszków (II etap, 
3,1 km)
- remont wiaduktu kolejowego w odcinku drogi nr 
2731 D w Szklarskiej Porębie
• ROK 2006
modernizacja odcinków dróg
- nr 2729D Płoszczyna – Dziwiszów, do drogi wo-
jewódzkiej nr 365 (1,9 km)
• ROK 2007
modernizacja odcinków dróg
- nr 2653 ulica Karkonoska w Karpaczu (3,5 km)
- nr 2729D Płoszczyna – Dziwiszów, do drogi wo-
jewódzkiej nr 365 (II etap, 3,1 km)
• ROK 2008
modernizacja odcinków dróg
- nr 2646D w Siedlęcinie (1,35 km)
- nr 2774D Nowa Kamienica – Grudza (1,5 km)
- nr 2492D Stara Kamienica – Mała Kamienica (2 
km)
- nr 2778D Łomnica – Wojanów-Bobrów (1,4 km)
• ROK 2009
modernizacja odcinków dróg

- nr 2492D St. Kamienica – Mała Kamienica (II etap, 1,3 
km)
- nr 2778D Łomnica – Wojanów-Bobrów (II etap, 
1,4 km)
- nr 2648D przez Dziwiszów (2,6 km)
remonty dróg (po otrzymaniu promesy na 3 mln 
złotych z MSWiA)
- nr 2521D przez Czernicę
- nr 2654 z Łomnicy do Karpnik
- nr 2735D z Karpnik do Strużnicy
- nr 2721D przez Przesiekę i Podgórzyn
- nr 2646D przez Siedlęcin
- nr 2749D przez Komarno
- nr 2513D przez Antoniów
- nr 2753D przez Ściegny
remonty obiektów mostowych
- most na odcinku drogi powiatowej nr 2763D 
w Piechowicach (os. Piastów) wraz z dojazda-
mi. Koszt realizacji 67 347,05 zł. Zadanie finan-
sowane ze środków Starostwa Powiatowego 
(14,5 tys.) i MSWiA (52,9 tys.)
- most na odcinku drogi powiatowej nr 2735D w 
Strużnicy
- remont drogi nr 2744D Jeżów Sudecki – Czer-
nica (500m)
• ROK 2010
remonty dróg
- ul. Wojska Polskiego w Kowarach (2,7 km)
- odcinek drogi nr 2491D (2,25 km) i 2744D (2,75 
km) w Jeżowie Sudeckim
- nr 2513D w Antoniowie (0,9 km)
- nr 2492D Stara Kamienica – Mała Kamienica 
(1,6 km)
- nr 2653D od granicy Miasta Jelenia Góra przez 
Staniszów do skrzyżowania z drogą wojewódzką 
nr 366 w Sosnówce (2,1 km)
- nr 2731D ul. Górna w Szklarskiej Porębie (0,4 
km)
- nr 2653D w Staniszowie (1,4 km)
- nr 2741D gm. Podgórzyn i Mysłakowice (2,83 
km) i Mysłakowice (3,57 km)
- nr 2751D w Chrośnicy (1,4 km)
- nr 2647D naprawa odwodnienia na odcinku 5 km 
wzdłuż drogi Wojcieszyce - Kromnów
remonty mostów
- nr 2763D mur oporowy w Piechowicach, os. 
Piastów – 1 część. Koszt realizacji – 67 929,70 
zł. Zadanie finansowane ze środków Starostwa 
Powiatowego (15,5 tys. zł) i MSWiA (52 tys. zł)
- nr 2763D mury oporowe i skarpa w Piechowi-
cach (os. Piastów, Pakoszów) – 2 część. Koszt 
realizacji – 71 272,40 zł. Zadanie finansowane 
ze środków Starostwa Powiatowego (7,3 tys. 
zł) i MSWiA (prawie 64 tys. zł)

- mur oporowy + odwodnienie Bukowiec - Kostrzyca
• ROK 2011
remonty dróg
- nr 2741D łączącej Karpacz i Jelenią Górę (I etap, 
w Karpaczu i Miłkowie, 3,75 km)
- nr 2491D – etap II i 2646D w Siedlęcinie (3,8 
km)
- nr 2732D – ul. Demokratów w Szklarskiej Porę-
bie (0,66 km)
- nr 2731D – ul. Górna w Szklarskiej Porębie (0,7 
km)
- nr 2653D Staniszów – Sosnówka (łącznie prawie 
5 km)
- nr 2741D Jelenia Góra – Karpacz (3,6km)
- nr 2753D Ścięgny – Kostrzyca (3,9 km)
- nr 2763D Kromnów – Piechowice (4,9 km). 
Koszt realizacji 2 059 681,59 zł, w tym: nadzór 
– 18 tys. zł, dokumentacja 36 900 zł. Zadanie 
finansowane ze środków Starostwa Powiato-
wego (54 900,59 tys. zł) i MSWiA – wojewoda 
Dolnośląski (prawie 2 004 781 zł)
- nr 2731D – ul. Piastowska w Szklarskiej Porębie 
(1,3 km)
• ROK 2012
- nr 2649 – ul. Sudecka w Piechowicach, os. 
Michałowice (4,1 km). Koszt realizacji 2 547 
874,64 zł w tym nadzór - 12 792 zł, dokumen-
tacja - 34 440 zł. Zadanie finansowane przez 
Powiat Jeleniogórski – 55 272,31 zł i MSW – 2 
492 602,33 zł.
- nr 2760D Zachełmie – Przesieka (4,22 km)
- nr 2752D Kostrzyca – Bukowiec (1,5km)
- nr 2491D Siedlęcin (1,4 km, zakończenie zadania)
- nr 2741D Łomnica – Mysłakowice – Miłków (6,38 
km)
- nr 2788D Wojanów – Trzcińsko (odbudowa skarpy)
- przebudowa skrzyżowania dróg w Miłkowie (rondo)
remonty obiektów mostowych:
- Łomnica nad potokiem Jedlica
- Siedlęcin nad rzeką Bóbr
- rewitalizacja „Alei Lipowej” w Karpnikach (1 km)
• ROK 2013 (przewidywane wykonanie)
- przebudowa mostu nad potokiem Kamieńczyk
- przebudowa drogi powiatowej przez Wojanów
- przebudowa drogi powiatowej przez Radomierz, 
- przebudowa drogi powiatowej przez Czernicę - 
Janówek, 
- przebudowa drogi powiatowej przez Rybnicę, 
- przebudowa drogi powiatowej – ul. Sudecka 
w Michałowicach (ok. 1,7 km) – 732 321,48 zł
- przebudowa drogi powiatowej w Piechowicach 
(ul. Piastowska do Szklarskiej Poręby Dolnej (325 
m) - 240 tys. złotych

źródło: Starostwo Jel. Góra

Remonty dróg powiatowych 2001-2013

W listopadzie zakończył się remont odcinka ulicy Piastowskiej w Piechowicach.

Przewodniczący Rady Powiatu Jeleniogór-
skiego Rafał Mazur przekazał naszej redakcji 
informację o remontach dróg powiatowych za 
lata 2001-2013.

W zestawieniu widać wyraźnie, że ekspan-
sja remontów dróg powiatowych znajdujących 
się na terenie Gminy Piechowice nastąpiła po 
2010 roku. W 2011 roku wykonano remont 
prawie pięciokilometrowego odcinka drogi 
z Kromnowa do Piechowic (przez Piastów i 
Pakoszów). W 2012 roku rozpoczął się re-
mont ulicy Sudeckiej na odcinku ponad 4 ki-
lometrów. Planowany jest remont kolejnego 
etapu, o długości prawie 1,7 km, na odcinku 
od ul. Śnieżnej w Michałowicach do granicy 
z Miastem Jelenia Góra w Jagniątkowie. W 
listopadzie tego roku natomiast zakończył się 
remont niewielkiego odcinka ulicy Piastow-
skiej w Piechowicach. To droga prowadząca 
do Szklarskiej Poręby Dolnej. Skrócone ze-
stawienie najważniejszych remontów dróg 
powiatowych znajduje się w tabeli poniżej.

Redakcja
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Idee Marcina Lutra pojawiły się na Dolnym 
Śląsku zaledwie w kilka miesięcy po ogłosze-
niu w Wittenberdze 95 tez przeciwko kupcze-
niu odpustami. Pierwszą miejscowością na 
Śląsku, gdzie wygłoszono kazanie protestanc-
kie, był Nowy Kościół koło Złotoryi.

Wielkie zmiany przeszły przez Śląsk 
w okresie Reformacji. U stóp Karkonoszy były 
one ogromne. Większość  mieszkańców przy-
jęła protestantyzm, czemu zresztą sprzyjali 
Schaffgotschowie,sami będący ewangelikami. 
I chociaż Śląsk należał do 1520 r. do katolic-
kich Habsburgów, Reformacja rozwijała się bez 
problemu. Charakterystyczną cechą śląskiej 
reformacji był jej całkowicie pokojowy przebieg 
.Do 1525 r. niemal wszystkie miejscowości na 
Dolnym Śląsku przyjęły naukę Lutra.

W roku 1526 cały Śląsk na blisko 200 lat 
przechodzi pod panowanie austriackich Habs-
burgów.

Pomyślny rozwój gospodarczy ,jaki noto-
wały ziemie śląskie w XVI wieku (Piechowice 
były już wtedy sporą wsią), spokojny przebieg 
zmian religijnych ,został brutalnie przerwany 
przez wydarzenia wojny 30-letniej (1618-1648), 
która nie ominęła terenów podkarkonoskich. 
Konflikt ten, jeden z najbardziej krwawych 
i niszczących w ówczesnej Europie, toczył się 
między Habsburgami ,a licznymi ich przeciwni-
kami. Był też wojną religijną między katolikami, 
a zwolennikami reformacji.

Przez cały okres wojny  przybywały pod 
Karkonosze kolejne grupy uchodźców religij-
nych z sąsiednich Czech. Tak też powstały 

Michałowice, założone przez czeskich esku-
lantów (uchodźców religijnych).

Kończący wojnę 30-letnią pokój westfalski 
(zawarty w 1648 r.) zastał Śląsk zrujnowany 
gospodarczo i wyludniony.

Kolejnym kataklizmem wojennym, jaki na-
wiedził Śląsk, były w XVIII wieku tzw. wojny 
śląskie

Odbyły się one w trzech etapach: I  - lata 
1740-1742, II - lata 1744-1745 i III  - zwany woj-
ną 7-letnią (1756-1763). Oprócz ogromnych 
zniszczeń wielu terenów doprowadziły one do 
zasadniczej zmiany układu politycznego. Pra-
wie cały Śląsk (z wyjątkiem Śląska Cieszyń-
skiego i Opawskiego) przeszedł  spod pano-
wania Habsburgów 
pod władztwo Prus 
i pod nimi  pozostał 
do 1945 roku.

Po przyłącze-
niu Śląska do Prus 
i zmianie panującego 
zmieniła się również 
obowiązująca do tej 
pory zasada „cuius 
regio euis religio„ 
(czyj kraj, tego religia) . Do tej pory Habsbur-
gowie zezwalali protestantom śląskim na bar-
dzo ograniczone budowanie świątyń. Wpraw-
dzie po pokoju westfalskim (1648 r.) powstały 
trzy kościoły Pokoju: w Świdnicy,  Głogowie 
i Jaworze, a po konwencji w Altranstadt w 
1707r. sześć kościołów Łaski (m.in. w Jeleniej 
Górze), jednak była to kropla w morzu potrzeb. 

Tym ważniejsza więc stała się decyzja Fryde-
ryka II (król Prus w latach 1740 -1786), zezwa-
lającego na budowę protestanckich domów 
modlitwy. Te protestanckie zbory, które natych-
miast zaczęły powstawać po wydaniu edyktu, 
nazwano Fryderycjańskimi domami modlitwy. 
Były to niewielkie budowle, zazwyczaj drewnia-
ne bądź budowane w technice szachulcowej, 
o bardzo prostej formie, zwykle na planie pro-
stokąta, bez jakichkolwiek aspiracji artystycz-
nych. Te proste budyneczki bardzo szybko były 
przebudowywane, powstały budowle większe, 
murowane o pewnych walorach artystycznych.

Nie inaczej było z genezą powstania zboru 
protestanckiego w Piechowicach.

Marazm gospodarczy, który przyszedł wraz 
z panowaniem pruskim (upadek szklarstwa, 
kryzys w tkactwie pogłębiony przez wojny 
śląskie), wzrastające kłopoty i nędza nie prze-
szkodziły w znalezieniu niezbędnych środków 
na budowę kościoła ewangelickiego.

W 1741r. Ruszowicach pod Głogowem dwaj 
przedstawiciele gminy piechowickiej poprosi-
li króla Fryderyka II o pozwolenie na budowę 
domu modlitwy. Do tego czasu we wsi w ogóle 
nie było żadnego kościoła, a mieszkańcy na-
leżeli do parafii w Sobieszowie. Gmina otrzy-
mała pozwolenie  na budowę domu modlitwy 
(Bethaus) i wybór kaznodziei (zezwolenia ta-
kie były obwarowane wieloma restrykcjami: 
powstające domy modlitwy nie mogły tworzyć 
parafii, pozostawały związane z parafiami, któ-
rymi zarządzali katoliccy proboszczowie).

Tymczasowo za doraźną salę modlitw wy-
korzystano stodołę chłopską (tu, gdzie obecnie 
jest OSP).

Jak pisze Gunther Grundmann w  swojej 
książce: „Die Bethauser Und bethauskirchen 
des Kreises Hirschberg: Ein. (…). Breslau 
1922: w osiem dni (po pozwoleniu) stodoła 
chłopa Siegmunda Wehnera została tak przy-
gotowana, że 20 stycznia 1742r. magister 
Weisig z Jeleniej Góry po raz pierwszy mógł 
tam wygłosić kazanie. 3 sierpnia 1742r. zo-
stała udzielona zgoda na budowę cmentarza 
i 17 sierpnia wytyczono go na gruncie Johanna 
Siegmunta Wehnera.

W 1742 r. wzniesiono pastorówkę, na pla-
cu wybranym pod budowę kościoła. Dopiero 
po 5 latach (1747 r.) przystąpiono do budowy 
świątyni, ponieważ król odmawiał im prawa 
wystawienia kamiennego kościoła, a na tle 
nabycia budynku powstała wewnątrz gminy 
różnica  zdań. Trwały zresztą wojny śląskie. 20 

stycznia 1745 r. zako-
munikowano gminie, że 
może ona na gruncie 
ewangelickiego cmen-
tarza  zbudować ewan-
gelicki, kamienny dom 
modlitw i dzwonnicę. 11 
maja 1747 r. położono 
kamień węgielny, a 1 
grudnia 1748 r. poświę-
cono świątynię. Mistrz 

budowlany nazywał się Gottfried Ansorge, cie-
śla – Johann Majwald.

Jak wyglądała ta świątynia? Budowla była 
na planie litery L, z wysokimi oknami; kryta  
gontem, z wieżą, 3 dzwonami i zegarem. Pięk-
ny i harmonijny był kształt dachu, a szczegól-
nie portal piaskowcowy z napisem „Heu! Deus 
omnipotens, rerum cui summa potestas, obti-

Histor ia  kośc io ła  ewange l i ck iego     w  P iechowicach

We wrześniu tego roku po rewitalizacji uroczyście otwarto
w naszej miejscowości park - Szklany Ogród. Park powstał w miejscu,
gdzie dawniej istniał kościół i cmentarz ewangelicki.
Te nieistniejące już miejsca zostały upamiętnione na zdjęciach
wykonanych w szkle technologią laserową 3 D. Przybliżmy dzieje
protestantyzmu na Śląsku oraz historię tego miejsca.

„Jak wyglądała świątynia? 
Budowla była oparta

na planie litery L,
z wysokimi oknami;

kryta  gontem, z wieżą,
3 dzwonami i zegarem.” 
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Histor ia  kośc io ła  ewange l i ck iego     w  P iechowicach

net hic cultum Deficiasque suas.”  (tł. własne  
„Ach! Bóg wszechmogący, do którego należy 
najwyższa władza nad rzeczami, odbiera tutaj 
cześć”). Kościół wybudowano w stylu baroko-
wym z charakterystycznymi emporami  (dwu-
kondygnacyjnymi, drewnianymi) mieszczącymi 
dzięki temu dużą ilość wiernych.

Wnętrze kościoła  było jednym z bardziej 
osobliwych i nastrojowych w całym powiecie 
jeleniogórskim. Kolorowe malowidła na drew-
nie przypominały malowanie śląskich mebli. 
W 1748 malarz Seifert pomalował sufit, na 
którym powstała scena Sądu Ostatecznego. 
W 1754 malarze Alandt i Karschter przy-
ozdobili kościół. Sentencje na popiersiach 
empory – w rodzaju jeleniogórskiego Ko-
ścioła Łaski – malował Gottfried Ender 
z Sobieszowa. Ambona jak i ołtarz wykona-
ne zostały przez rzeźbiarza Baufingera ze 
Świdnicy. W kościele znajdowały się obrazy 
Fryderyka II, Fryderyka Wilhelma II, Marcina 

Lutra, Bluechera i (co charakterystyczne dla 
protestanckich świątyń) kolekcje portretów 
pastorów.

Pod koniec XVIII wieku w Piechowicach ist-
niał kościół  (obok cmentarz), plebania i szko-
ła ewangelicka. W 1885 r. mieszkały tu 2754  
osoby z czego 2312 to ewangelicy.

W dolnośląskich wsiach zazwyczaj były dwa 
kościoły – starszy – katolicki i nowszy – ewan-
gelicki. W przypadku Piechowic sytuacja jest 
odwrotna.

W 1870 r. powstała szkoła katolicka, a w 
latach 1909-1911 wybudowano - dzięki hoj-
ności Frediny von Schaffgotsch, franciszkanki 
z klasztoru św. Maurycego w Munster i jej brata 
Friedricha – kościół p.w Św. Antoniego z Padwy 
(kościół typu bazylikowego otrzymał klasyczną 
sylwetkę neoromańską i taki sam wystrój).

Po 1945 r. sytuacja wyglądała tak, że  księża 
(przybywający na „ ziemie odzyskane”) obej-
mowali jeden z kościołów,  a drugi  - niestety 

- przeważnie ulegał powol-
nej dewastacji. Taki też los 
spotkał ewangelicki kościół 

w Piechowicach. W 1947 r. było 2500 parafian 
– katolików, ewangelików było ok. 800, zbór 
ewangelicki był zamknięty, a pastor wysiedlony.

Lata powojenne to systematyczne niszcze-
nie niemieckich symboli i napisów. Oficjalna 
propaganda nadmiernie podnosiła prasłowiań-
skość tych ziem, usiłując równocześnie przemil-
czeć ich wielowiekową przynależność do kultury 
niemieckiej. Niszcząc i dewastując powojenne 
cmentarze, chciano te ziemie zmienić tak, by 
przynajmniej ostatnie kilkaset lat nie świadczyło 
o ich niemieckości. Dewastowany przez ludzi i 
czas kościół ostatecznie w 1971r. został roze-
brany. Teren cmentarza „ uprzątnięto”, by mógł 
służyć mieszkańcom jako park miejski.

4 czerwca 2008 r. odsłonięto tablicę upa-
miętniającą nieistniejący kościół ewangelicki 
i zmarłych obu wyznań zamieszkałych niegdyś 
na tym terenie.

Agnieszka Dziwiszewska

1. Eduard Anders, Geschichte der evangelischen Kirche Schlesiens, Bre-
slau 1883r.

2. Eduard Anders, Historische  Statistik der Evangelischen Kirche in Schle-
sien nebs einer Kirchen-Charte, Breslau 1867r.

3. Gunter Grundmann, Die Bethauser und Bethauskirchen des Kreises Hir-
schberg: Ein Beitrag zur Geschichte der protestantischen Kirchenbaukunst in 
Schlesien, Breslau 1922 

4. J.G. Knie, Alphabetisch-statistisch-topographische Uebersicht der Doer-
fer,Flecken,Staedte und anderen Orte der Koenigl. Pruss. Provinz Schlesien, 
Breslau 1845

5. Curt Liebich, Werden und Wachsen von Petersdorf im Riesengebirge, Wu-
erzburg 1961 

6. Magdalena Musiał, Fryderycjańskie domy modlitwy na Śląsku w ujęciu 
Friedricha Bernarda Wernera [w:] Friedrich Barnhard Werner ( 1690-1776). Życie 
I twórczość – Leben und Werk, Materiały międzynarodowej konferencji nauko-
wej zorganizowanej przez Muzeum Miedzi w Legnicy w dniach 21-23 listopada 
2002 r., redakcja naukowa Jan Harasimowicz, Angelika Marsch, Legnica 2004 

7. Staffa Marek  „Karkonosze”  Wydawnictwo Dolnośląskie , Wrocław 2006
8. Słownik geografii turystycznej Sudetów, t.4: Kotlina Jeleniogórska 

,red.M.Staffa , Wrocław 1999 
9. Wielka i Mała historia Piechowic: od czasów piastowskich do współcze-

sności, red. Zdzisław Gasz, Jelenia Góra 2012

Bibliografia•

Dzisiaj park jest miejscem spotkań i wypo-
czynku mieszkańców oraz miejscem plenero-
wym do organizacji warsztatów, prezentacji 
oraz pokazów. Stanowi także element Szlaku 
Szklarskiego, który łączy miejsca związane 
ze szklarstwem w Piechowicach  i stanowi 
element rozwoju turystyki oparty na tzw. mia-
stach tematycznych.

Park teraz
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Obiecałem we wstępnym artykule w paździer-
niku br., że napiszę nieco więcej ciekawostek o  
Rajdzie popularnie zwanym „Kuratorką”, który w 
tym roku zanotował 39 edycję, a jubileuszowy 40.  
odbędzie się w przyszłym roku z zakończeniem 
w Piechowicach. Będę też chciał podkreślić jaką 
w tej  imprezie rolę odegrali Piechowiczanie, a 
była ona niemała. Zostało to zresztą udokumen-
towane w  kilku wydawnictwach, a szczególnie 
w „Kronice 30 lat Jeleniogórskich Rajdów Mło-
dzieży Szkolnej (1975-2004)” mojego autorstwa 
wydanej w 2004 r.

Już w I Rajdzie na zdjęciu z zakończenia 
imprezy umieszczonym w poprzednim artykule 
wśród  widocznych tam dwóch uczennic – zdo-
bywczyń nagrody głównej jako reprezentantki II 
LO Cieplice są dwie Piechowiczanki – Danuta 
Janusz i Dorota Walusiak.

Po pierwszym, dosyć skromnym począt-
ku Rajd stopniowo się rozwijał, zyskiwał coraz 
większą  popularność wśród szkół województwa 
jeleniogórskiego, a z biegiem czasu także w wo-
jewództwach   sąsiednich, chociaż o to drugie 
programowo się nie staraliśmy.

Z 330 uczestników w 1975r. impreza urosła w 
ciągu 10 lat do 467, a ilość tras po których wę-
drowali  młodzi turyści z opiekunami zwiększyła 
się z 7 do 10. Zmieniały się corocznie miejsca za-
kończenia  Rajdu, ale zawsze były to szkoły. Po 

pierwszych Piechowicach przyszła kolej na Jano-
wice Wlk., potem  Liceum w Kowarach i Technikum 
Rolnicze w Sobieszowie. Ten kolejny czwarty Rajd 
miał kilka ciekawostek. Przede wszystkim ogólno-
polskie czasopismo – miesięcznik krajoznawczy 
„Poznaj swój  kraj” obchodząc swoje dwudzie-
stolecie działalności wkomponowało nasz Rajd w 
obchody  jubileuszowe. Owocowało to napływem 
gości z Warszawy m.in. z Ministerstwa Oświaty i  
Wychowania, z Kwatery Głównej ZHP i zapew-
niało obsługę reporterską. Realizował ją redak-
tor Marek  Wiśniewski, który później jako doktor 
geografii był przez kilka lat prezenterem pogody w 
TV2. Napisał  kilka ciekawych reporterzy, my jako 
organizatorzy też przekazaliśmy artykuły do cza-
sopisma. IV Rajd  miał też piechowickie akcenty, 
bo na nowo utworzonej specjalnej trasie ochrony 
przyrody zwycięstwo  odniosła SP Nr 1 Piechowi-
ce z opiekunem Jolantą Małecką, a w obsłudze tej 
trasy znalazła się Jadwiga  Saczkowska aptekar-
ka z Piechowic (uczestniczyła w Rajdzie 5 razy). 
W konkursie na najciekawszy  proporzec rajdowy 

zwyciężył projekt Stanisława Zająca z Piechowic 
(pod szyldem SP 1). Wśród 8 kierowników tras 
czwórka wywodziła się z Piechowic – Leszek Ko-
prowski, Marek Bergtraum, Roman  Baniewski i 
Elżbieta Krępska.

Piąty Rajd ,,Miłków 79” zapamiętaliśmy ze 
względu na wspaniałą słoneczną pogodę i zna-
komitą  organizację zakończenia, której autorami 
byli ówczesny już dziś nieżyjący dyrektor szkoły 
Kazimierz   Kędroń i nauczycielka geografii Da-
nuta Kaszuba.

Następne trzy Rajdy - ,,Jeżów Sudecki 80”, 
,,Marciszów 81”  i ,,Karpacz 82” przyniosły szko-
łom  piechowickim duże sukcesy. Na przemian 
zdobywają główne nagrody dla szkół podstawo-
wych – puchar Kuratora Oświaty, a opiekunkami 
drużyn były Jolanta Małecka i Maria Makarewicz, 
a w SP 2  Krystyna Żakowska (już nie żyjąca).
VIII Rajd ,,Karpacz 82” upamiętnił się wprowa-
dzeniem popularnych do dziś tras dziecięcych 
a także znaczkiem rajdowym autorstwa Renaty 
Gasz. IX Rajd ,,Cieplice 83” przeszedł do historii 
jako najmniej udany pod  względem organizacji 
zakończenia. Rolę gospodarzy w szkole pełnili 
tylko dyrektor, woźny i obsługa kuchni.

Uroczystą oprawę miał X Rajd ,,Piechowice 
84”, którego gospodarzem była SP Nr 1. Zadba-
no o udział  wielu ważnych gości z tzw. centrali 
łącznie z redaktorami czasopism ,,Poznaj swój 

kraj” i ,,Przyroda  
Polska”. Obecni 
też byli gospo-
darze poprzed-
nich zakończeń 
oraz wizytatorzy 
turystyki i krajo-
znawstwa  za-
przyjaźnionych 
województw. W 
ogłoszonej na za-
kończenie punk-
tacji generalnej 
obie piechowickie  
podstawówki za-
notowały ogrom-
ne sukcesy. SP 
Nr 1 zdobyła 
puchar za I miej-
sce w punktacji  
dziesięciolecia, a 
także za zwycię-
stwo na trasach 

ochrony zabytków, zaś „2” była najlepsza na tra-
sach  ochrony przyrody. W rankingu na najlepszy 
znaczek rajdowy X-lecia zwyciężył projekt Moni-
ki  Grzesik z „jedynki”. Do grona organizatorów 
Rajdu dołączył na długie lata Piechowiczanin 
Krzysztof  Walusiak. Gospodarzem zakończenia 
X Rajdu był inspektor oświaty Marian Jabłoński, 
dzielnie  wspierany przez pracowników szkoły, 
a szczególnie dyrektorów Romana Geremka i 
Zbigniewa Żurką.  SP 2 pod opieką Krystyny Ża-
kowskiej – Matusiak zdobyło kolejny raz główną 
nagrodę Rajdu.

Następne lata po dziesięcioleciu wydawały 
się być bezproblemowe a jednak przemiany po-
lityczne i  gospodarcze jakie przechodził nasz 
kraj, nie pozostały bez echa, doprowadzając 
chwilami do sytuacji  niemal kryzysowych. Spró-
buję czytelników z tym problemem zapoznać w 
następnym odcinku. Będzie  też w nim mowa o 
wielkich zmianach do jakich doprowadziła refor-
ma podziału administracyjnego  Polski.

Zdzisław Gasz

Piechowice stolicą
turystyki szkolnej (2)

VIII Rajd „Karpacz 1982” Drużyna SP 1 Piechowice

19 października 2013r. członko-
wie zarządu naszego koła oraz Zespół 
„Szklarki” uczestniczyli w uroczystych 
obchodach 30-lecia Zespołu Wojcie-
szowianki w Wojcieszowie. Uroczystość 
zgromadziła wielu dostojnych go-
ści,  miała bogatą oprawę artystyczną 
i pokazała, jak wielkim uznaniem cie-
szy się w Wojcieszowie Zespół i jego 
szefowa Pani Barbara Ciechanowicz. 
W imieniu Zarządu Powiatowego PZE-
RiI w Jeleniej Górze życzenia Wojcie-
szowiankom złożył członek zarządu 
Pan Henryk Janowski a występy za-
przyjaźnionych zespołów wokalnych, w 
tym  piechowickich Szklarek  wzbudziły 
ogólny aplauz.

13 listopada b.r. w ramach „środo-
wych spotkań tematycznych” odbyło 
się „Śniadanie u Seniora” , w którym 
uczestniczyło około 50 piechowic-
kich Seniorów, a gośćmi  honorowym 
byli: Pani Anna Kalisz Dyrektor POK i 
Pan Witold Rudolf -  Burmistrz Miasta.  
Atrakcją śniadania, oprócz smacznego 
menu, był występ  zespołu „Szklarki”, 
który zaprezentował się w nowym re-
pertuarze.

Pomysł na spotkanie Seniorów przy 
wspólnym śniadaniu  i jego zaspon-
sorowanie zawdzięczamy  Pani Marioli 
Dorkenc, córce jednej z nowych człon-
kiń naszego klubu, która w ten sposób 
chciała wyrazić swoje podziękowania 
dla zarządu koła nr 9 za wprowadzenie 
Mamy w świat piechowickich Seniorów. 
Wspomniane wyżej spotkania tematycz-
ne odbywać się będą cyklicznie w sali 
OSP przy wsparciu pracowników POK, o 
czym poinformujemy dokładniej w gru-
dniowym IP.

30 listopada b.r. zapraszamy człon-
ków koła  nr 9 i jego sympatyków na 
tradycyjne ANDRZEJKI, które odbędą 
się w POK w godz. 16.00-22.00,  więcej 
szczegółów znajdziemy na plakatach.

11 grudnia 2013 r. w POK  odbędzie 
się zebranie sprawozdawcze koła nr 9, 
na którym podsumowana zostanie dzia-
łalność zarządu koła nr 9 PZERiI w Pie-
chowicach w roku 2013. Do aktywnego 
uczestnictwa zapraszamy wszystkich 
członków naszego koła i zachęcamy do 
dyskusji na temat oceny pracy zarządu 
w mijającym roku. 

Informujemy, że w ramach Partner-
stwa na Rzecz Rozwoju Piechowic  Koło 
nr 9 wspólnie z Firmą naszego członka 
Pana Łukasza Małolepszego  prowadzi  
akcję pod hasłem  „Zdrowy  kręgosłup”. 
Zapraszamy do siedziby koła nr 9, 
gdzie  w każdy wtorek od  godziny 
10.00  członkowie naszego koła  (po 
wcześniejszych uzgodnieniach) sko-
rzystać mogą z trzech bezpłatnych,  
promocyjnych masaży wykonywanych  
przez masażystę Pana Łukasza Mało-
lepszego (tel. 508 050 580). 

Zarząd koła nr 9

Koło nr 9 PZERiI
informuje
•

•

•

•

•
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Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to zu-
pełnie nowy sposób współpracy samorządów. Miasta 
i otaczające je gminy oraz władze województw wspól-
nie ustalą cele do osiągnięcia i wskażą inwestycje do 
zrealizowania. Minister Elżbieta Bieńkowska 22 lipca 
2013 r. zatwierdziła dokument Zasady realizacji Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce, który 
przekłada na praktykę propozycję wprowadzenia tego 
instrumentu, zawartą w unijnych projektach rozporzą-
dzeń dla polityki spójności. Będzie on podstawą prac 
nad przygotowaniem ZIT w Polsce.

Czym jest ZIT?
ZIT to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło 

się w przedstawionych przez Komisję Europejską ak-
tach prawnych na nową perspektywę. Przy pomocy 
tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu 
terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych 
z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące 
się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne 
przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Eu-
ropejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście 
poza sztywne granice administracyjne JST i większe 
możliwości oddziaływania projektów unijnych.

Partnerstwo i wizja – warunki sfinansowa-
nia inwestycji w ramach ZIT

Samorządy chcące realizować ZIT są zobligo-
wane do zawiązania zinstytucjonalizowanej formy 
partnerstwa (np. stowarzyszenia, związku międzyg-
minnego) i przygotowania wspólnej Strategii ZIT. 
Znajdą się w niej m.in. najważniejsze cele i przed-
sięwzięcia przewidziane do realizacji. Umawiające 
się samorządy muszą także podpisać porozumienie 
o wdrażaniu ZIT z zarządem danego województwa, 
ponieważ projekty w tej formule finansowane będą 
ze środków dostępnych w Regionalnych Programach 
(RPO). Wszystkie te wymogi mają na celu stymu-
lowanie tworzenia się partnerstw JST, które będą 
kontynuować współpracę również po 2020 roku, gdy 
Fundusze Europejskie nie będą dostępne już w takiej 
wysokości.

Jakie projekty mają szansę na dofinanso-
wanie?

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz 
maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i 
rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane 
projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, 
punktowymi inwestycjami. Władze niższego szczebla 
niż regionalny, znając dobrze lokalne uwarunkowa-
nia, najlepiej przygotują projekty wzajemnie powiąza-
ne i komplementarne.

Fundusze w ramach ZIT przeznaczone zo-
staną przede wszystkim na: 

• rozwój zrównoważonego, sprawnego transpor-
tu łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny (np. 
wprowadzenie zintegrowanych kart miejskich, bu-
dowa systemów „parkuj i jedź”, parkingów i ścieżek 
rowerowych);

• przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych 
zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funk-
cjonalnego – tzw. rewitalizacja (projekty łączące dzia-
łania typowo inwestycyjne z miękkimi – np. przebudo-
wa lub adaptacja budynków w zaniedbanej dzielnicy 
oraz aktywizacja zamieszkujących ją osób, które są 
zagrożone wykluczeniem społecznym – osoby pozo-
stające długo bez pracy, rodziny wielodzietne, osoby 
niepełnosprawne);

• poprawę stanu środowiska przyrodniczego 
na obszarze funkcjonalnym miasta (np. usuwanie 
azbestu, ochrona istniejących terenów zielonych w 
miastach, wymiana źródeł ciepła na bardziej ekolo-
giczne);

• wspieranie efektywności energetycznej (kom-
pleksowa modernizacja energetyczna w budynkach 
mieszkaniowych polegająca np. na ocieplaniu budyn-
ków, wymianie okien i oświetlenia na energooszczęd-
ne, przebudowie systemów grzewczych);

• wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych 
budujących międzynarodowy charakter i ponadregio-
nalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz 
poprawę dostępu i jakości usług publicznych w ca-
łym obszarze funkcjonalnym (np. promocja produktu 
turystycznego wspólnego dla całego obszaru funk-
cjonalnego, poprawa systemu informacji dla cudzo-
ziemców, poprawa jakości sanitariatów publicznych, 
usprawnienia dla osób niepełnosprawnych, bezpłatny 
dostęp do Internetu);

• wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego 
oraz innowacji (np. rozwój usług oferowanych przez 
Instytucje Otoczenia Biznesu).

Finansowanie ZIT
ZIT realizowane będą w ramach Regionalnych 

Programów (RPO). Fundusze na wdrażanie ich na 
terenie miast wojewódzkich i na obszarach powiąza-
nych z nimi funkcjonalnie pochodzić będą z tzw. re-
zerwy programowej (kwota wydzielona na etapie pro-
gramowania z przeznaczonych dla Polski funduszy) 
oraz z podstawowej alokacji RPO. Dodatkowo, ist-
nieje możliwość, aby projekty wynikające ze Strategii 
ZIT (projekty komplementarne do projektów realizo-
wanych w formule ZIT w RPO), otrzymały preferencje 
w procesie wyboru projektów w ramach programów 

krajowych, głównie Programu Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020 oraz Programu Polska Wschodnia 
(po uzgodnieniach na linii związek ZIT - zarząd woje-
wództwa – MRR).

Jeśli zarząd województwa zdecyduje o realizacji 
ZIT w mniejszych ośrodkach miejskich lub na innych 
obszarach, zostaną one dofinansowane wyłącznie 
środkami z RPO.

Większa odpowiedzialność samorządów
Realizacja ZIT to także większa odpowiedzialność 

samorządów lokalnych za inwestowanie unijnych pie-
niędzy. Poza przygotowaniem strategii ZIT, będą one 
m.in. współpracować z Instytucją Zarządzającą RPO 
w przygotowaniu programów regionalnych w tym 
obszarze, wybierać projekty do dofinansowania czy 
sporządzać roczne raporty z wdrażania tej strategii.

źródło: www.mrr.gov.pl
Głównym założeniem powstania Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych jest pomoc samorządom w 
realizacji projektów, które mają charakter ponadregio-
nalny i zakres ich oddziaływania obejmuje wszystkie 
gminy skupione w ramach ZIT. Do chwili obecnej 
odbyło się kilka spotkań  konsultacyjnych zorganizo-
wanych przez Prezydenta Miasta Jelenia Góra Pana 
Marcina Zawiłę. Spotkania mają za zadanie wypra-
cowanie wspólnego stanowiska w zakresie wyboru 
priorytetów, w ramach których gminy będą mogły 
realizować projekty. Zgłaszane są także przez gminy 
wstępne propozycje projektów. W ramach dotychcza-
sowych ustaleń największe zainteresowanie gmin 
budziła realizacja projektów z zakresu gospodarki sa-
nitarnej i wodociągowej, modernizacji energetycznej 
budynków użyteczności publicznej i mieszkaniowej, 
promowania strategii niskoemisyjnej (w tym budowa 
ścieżek rowerowych oraz modernizacja oświetlenia) 
oraz poprawa stanu środowiska miejskiego w tym 
uporządkowanie terenów poprzemysłowych.

Gmina Miejska Piechowice w wyniku podjęcia 
uchwały Rady Miasta Piechowice w dniu 12 września 
2013r., nr 199/XLI/2013 stała się Stroną Porozumienia 
Gmin obszaru Aglomeracji Jeleniogórskiej dotyczące-
go m.in. zasad współpracy przy programowaniu, wdra-
żaniu, finansowaniu, ewaluacji, uzgadnianiu wspól-
nych inwestycji oraz bieżącej obsłudze i rozliczeniach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji 
Jeleniogórskiej. W najbliższym czasie możemy spo-
dziewać się ostatecznego uzgodnienia rodzajów pro-
jektów, które będą mogły być realizowane w ramach 
ZIT. Uzgodnienia te będą prowadzone także w poro-
zumieniu z Marszałkiem Województwa Dolnośląskie-
go oraz instytucjami zaangażowanymi w opracowaniu 
dokumentów programowych Regionalnego Programu 
Operacyjnego. 
J. Bumażnik, inspektor ds. pozyskiwania 

środków pozabudżetowych

ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE
AGLOMERACJI JELENIOGÓRSKIEJ
Czym są  Z in tegrowane  Inwes tyc je  Te ry to r i a lne
i  j ak  będą  rea l i zowane?

Tak zatytułował swoją wystawę Andrzej Woźniak, 
znany, jeleniogórski artysta plastyk, którą w miniony 
piątek uroczyście otwarto w galerii Piechowickiego 
Ośrodka Kultury. „ Będzie to krótka opowieść o czło-
wieku bardzo serdecznym, pozytywnym oraz życz-
liwym, który bez względu na to czy weźmie do ręki 
ołówek, pędzel czy piórko zawsze osiąga efekt dosko-
nały” - powiedziała dyrektor POK, Anna Kalisz tytułem 
wstępu do biograficznej prezentacji multimedialnej 
rozpoczynającej wernisaż. Jest to stwierdzenie jak 
najbardziej prawdziwe ponieważ Andrzej Woźniak ry-
suje oraz maluje, zachwycając odbiorców pięknem ar-
chitektury wyczarowanym akwarelą, wyrazistymi  por-
tretami i karykaturami wykonanymi węglem, tuszem 
lub ołówkiem oraz tajemniczą symboliką ukrytą wśród 
ostrych barw akryli. Architekt z wykształcenia, malarz 
z potrzeby duszy i wyboru zaczynał swoją karierę ar-
tystyczną od tego co było Jego sercu najbliższe. Już 
podczas studiów powstały pierwsze szkice malarskie 
zamków w Iłży, Chęcinach, Łańcucie, Janowcu, Mal-

Moje malowanie borku  czy Kazimierzu Dolnym, nieco później dołą-
czyły do tej kolekcji zamek Czocha, Bolków, Chojnik 
i inne zamki oraz pałace naszego regionu. Wszystkie 
te wyjątkowe zabytki  możemy każdego dnia obejrzeć 
w albumie „ZAMKI I PAŁACE DOLNEGO ŚLĄSKA w 
akwareli Andrzeja Woźniaka” dostępnym w piechowic-
kiej bibliotece.

Codziennie również warto wstąpić do galerii wysta-
wowej POK, aby pooglądać karykatury i portrety zna-
nych postaci polskiego show biznesu i życia publicz-
nego. Licznie przybyli na piątkowy wernisaż goście i 
przyjaciele dobrze bawili się odnajdując znajome twa-
rze wśród prezentowanych prac. Sam artysta również 
miał powód do śmiechu. W końcowej części wernisażu 
otrzymał własny portret wykonany jako praca zbiorowa 
wszystkich zgromadzonych wokół niego przyjaciół-
artystów. „Działo się wiele, było super, przygotowanie 
i oprawa wernisażu- wymarzona!!!” tak wspomina 
spotkanie z nami Andrzej Woźniak. Jak udane było to 
piątkowe spotkanie, warto dowiedzieć się odwiedzając 
nasz profil na facebooku. Zachęcamy również do obej-
rzenia wystawy „Moje malowanie” w galerii POK oraz 

relacji z tego wydarzenia na youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=3_M-zNHrnaM&fe-
ature=share

POK
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W dniu 05.11.2013 r. przedszkolaki obchodzi-
ły Światowy Dzień Postaci z Bajek. 

Grupa średniaków ,,Krasnoludki’’ przygotowa-
ła bajkę pt: ,,Ambaras w Bajkowym Lesie’’. Dzieci 
zaprezentowały wesołe przygody zagubionego 
Czerwonego Kapturka, który dzięki pomocy Jasia 
i Małgosi odnajduje drogę do uwięzionych przez 
czarownicę krasnoludków. Pozostałe grupy brały 
udział w quizach i konkursach na temat znajomo-
ści postaci z bajek, baśni i bajeczek. Odbyła się 
również prezentacja przebranych dzieci, dostoj-
ne księżniczki pląsały w takt muzyki dworskiej 
natomiast dzielni rycerze, koty w butach i Spider-
Mani zatańczyli do skocznej poleczki. Wszystkie 
dzieci zostały obdarowane przez Panią Dyrektor 
Bożenę Woś przepysznym pierniczkiem z dom-
ku Baby Jagi. Chcąc podzielić się tym radosnym 
dniem z innymi mieszkańcami miasta dzieci 
w kolorowym korowodzie przeszły ulicami po-
zdrawiając napotkanych mieszkańców. Przed-
szkolaki odwiedziły również Urząd Miasta czę-
stując  pierniczkami i wręczając czarodziejskie 
różdżki naszym włodarzom.

D. Jarosz

Uczeń publicznego Gimnazjum im. 
Jana Pawła II w Piechowicach Paweł 
Olszewski otrzymał stypendium Fundacji 
im. Jerzego Szmajdzińskiego. W nagrodę 
pojechał na wycieczkę do Warszawy.

Paweł Olszewski jest uczniem trzeciej 
klasy. Na pytanie, jak zostać stypendystą, 
odpowiada od razu. - Przede wszystkim 
dobrze się uczyć. To właśnie za dobre wy-
niki, dyrekcja szkoły zgłosiła fundacji jego 
kandydaturę. Okazało się, że przyznano 
mu stypendium. - Nagrodą była trzydnio-
wa wycieczka do Warszawy – opowiada 
nastolatek. - Zwiedziliśmy Muzeum Po-
wstania Warszawskiego, Muzeum Spor-
tu i Turystyki, Centrum Nauki Kopernik, 
Stare Miasto, i na końcu najlepsze – czyli 
budynek Sejmu Rzeczpospolitej.

Dlaczego najlepsze? - Można tam 
spotkać osoby, które widzi się na co dzień 
w telewizji – mówi Paweł. - To było nie-
samowite przeżycie, mogliśmy podejść, 
przywitać się, zrobić sobie zdjęcie. We-
szliśmy na salę obrad.

Jak mówi, jest dużo większa, niż 
w telewizji.

Paweł był członkiem blisko 40- oso-
bowej grupy stypendystów ze szkół z re-
gionu jeleniogórskiego i legnickiego. Nie 
znał nikogo, a mimo tego nie wahał się 
ani chwili. - O tym, że jadę, dowiedziałem 
się dzień wcześniej – przyznaje. 

W Sejmie uczniowie poznali m.in. Mał-
gorzatę Szmajdzińską, Leszka Oleksego, 

Wojciecha Olejniczaka, Jerzego Wen-
derlicha.

Po wycieczce zostały mu wspomnie-
nia oraz nowe znajomości. - Poznałem 
kilku kolegów i koleżanek, którzy także 
byli na tej wycieczce. Utrzymujemy ze 
sobą kontakt przez facebooka – mówi.

To nie jedyne korzyści. Każdy sty-
pendysta otrzyma także jednorazowy 
zastrzyk gotówki w wysokości tysiąca 
złotych. Mogą przeznaczyć je na pomo-
ce naukowe. Paweł nie wie jeszcze, co 
kupi. - Decyzję podejmę 
dopiero, jak je otrzymam 
– przyznaje. - Prawdo-
podobnie zainwestuję w 
laptopa. Pomoże mi on w 
pisaniu prac, odrabianiu 
zadań domowych. Dzi-
siaj to bardzo potrzebny 
sprzęt.

Czy warto się uczyć? 
- No pewnie – odpowiada 
bez wahania. - Można 
dostać stypendium, ale 
i przeżyć niesamowitą 
przygodę. I nieważne, 
czy się jest z wielkiego 
miasta, czy z małego 
miasteczka. Jestem przy-
kładem, że jak ktoś chce 
się uczyć, to może to ro-
bić wszędzie.

R.Z.

Paweł był w Sejmie!

- Warto się uczyć – mówi gimnazjalista z Piechowic.

Laptop w nagrodę
8 listopada uczniowie z Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach  wzięli 

udział w Turnieju Szkół zorganizowanym w ramach podsumowania Projektu Edukacyjnego „Las In-
spiruje – odkrywamy tajemnice arboretum LGB Kostrzyca”. Nasi uczniowie w rywalizacji z jelenio-
górskimi gimnazjami oraz gimnazjami powiatu jeleniogórskiego okazali się bezkonkurencyjni. Nie 
mieli sobie równych w zmaganiu na pytania. Prezentacja multimedialna była najlepsza. Drużyna w 
składzie: Daniel Wójtowicz, Anna Kowalewska, Piotr Tamioła zajęła I miejsce. W nagrodę otrzymali 
notebooka HP G62300 SW, który zostanie wykorzystany w pracowni multimedialnej.

Patriotyzm w gimnazjum
95. Rocznicę Odzyskania Niepodległości w Publicznym Gimnazjum im. Jana Paw-

ła II uczczono uroczystym apelem oraz wystawą plakatów w holu szkoły. Młodzież z gimna-
zjum również włączyła się w obchody Święta Niepodległości w naszym mieście. 8 listopada  
w Piechowickim Ośrodku Kultury przedstawiono program artystyczny, przeplatany krótkim rysem 
historycznym , poezją oraz pieśniami patriotycznymi. 11 listopada poczet sztandarowy i delegacja 
uczniów wzięła udział w akademii w OSP, następnie w uroczystej mszy za Ojczyznę w kościele 
parafialnym.

Na przełomie października i listopada w 
szkołach odbywały się konkursy językowe 
z Dolny Ślązak Gimnazjalista. Cykl konkursów 
jest realizowany w ramach Dolnośląskiego 
Systemu Wspierania Uzdolnień. Honorowy 
patronat nad konkursami pełni Dolnośląski 
Kurator Oświaty. Utalentowani uczniowie z 
piechowickiego gimnazjum również brali w 
nich udział.  28 października przeprowadzo-
no konkurs z języka niemieckiego. Do etapu 
powiatowego zakwalifikowała się Debora 
Pobandt (klasa II B). 4 listopada 2013 roku w 
gimnazjum odbył się konkurs z języka angiel-
skiego. Do etapu powiatowego zakwalifiko-
wali się: Norbert Mazurek (klasa I B), Paweł 
Olszewski (klasa III A) i Sara Woś (klasa III A). 
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodze-
nia w  etapie wojewódzkim. 

E. Piątkiewicz-Pałka

Sukces w konkursach językowych

•

•

Z PRZEDSZKOLA nr 2

Światowy Dzień Postaci z Bajek

Paweł Olszewski w Sejmie w  otoczeniu polityków.
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INFORMACJE Z PRZEDSZKOLA nr 2

Dnia 17.10.2013 odbyła się uroczystość „Paso-
wania na przedszkolaka”. Po raz pierwszy wystą-
piliśmy przed rodzicami czyli wielką publicznością. 

Oczywiście była trema, strach i łzy radości w cza-
sie występów artystycznych. Nasza grupa to „Kot-
ki” więc śpiewająco i tanecznie opowiedzieliśmy 
jak wygląda dzień w przedszkolu u „Kotków”.

Po występach dzielnie pokonaliśmy tor prze-
szkód i powtarzaliśmy razem z rodzicami tekst 
przysięgi. Nagrodzeni gromkimi brawami dzielnie 
przystąpiliśmy do pasowania.

Pani Dyrektor zaczarowaną różdżką zamieniała 
każde dziecko w prawdziwego przedszkolaka. Po 
pasowaniu i pamiątkowych zdjęciach otrzymaliśmy 
dyplomy i upominki. 

Było super!! Dumni wracaliśmy z rodzicami do 
domu!!

Miau...!
Gabrysia z mamą Jadwigą Kosz

Dzięki uprzejmości Pana prezesa Janusza 
Brylińskiego dzieci z najstarszej grupy z Przed-
szkola Samorządowego nr 2 w Piechowicach 
miały możliwość zwiedzenia fabryki papieru 
Wepa Professional S.A. w Piechowicach. Dzie-
ci miały możliwość obejrzenia w jaki sposób 
powstaje papier toaletowy oraz ręczniki jedno-
razowe produkowane w piechowickiej fabryce. 
Ważnym dla nich doświadczeniem było to, że 
na własne oczy zobaczyły w jaki sposób WEPA 
wykorzystuje makulaturę, tak skrzętnie zbieraną 
przez przedszkolaki. Dziękujemy za umożliwie-
nie zwiedzenia miejsca, które od dziesięcioleci 
związane jest z historią naszego  miasta, a tym 
samym miejsca pracy członków rodzin naszych 
przedszkolaków. Jednocześnie dziękujemy Panu 
prezesowi Januszowi Brylińskiemu za wspieranie 
rzeczowe  naszej placówki. 

S. Januszkiewicz

Od lat w naszym przedszkolu realizowane są 
treści związane z szeroko rozumianym bezpie-
czeństwem. W dniu 10 listopada najstarsza grupa 
przedszkola „Żabki” odwiedziła klasę policyjną w 
Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Pie-
chowicach. Dzieci wraz z uczniami Liceum uczest-
niczyły we wspólnej musztrze oraz kursie samo-
obrony pod nadzorem policji. Dzieci wysłuchały 
prelekcji wygłoszonej przez Pana Policjanta na 
temat „ Bezpieczeństwo na drodze”. Każdy przed-
szkolak dostał upominek w postaci odblasku. Ser-
decznie dziękujemy Dyrektor Zespołu Pani Dorocie 
Sobczyńskiej za umożliwienie spotkania.

J. Siuta

INFORMACJE Z PRZEDSZKOLA nr 1

W dniu 24.10.13r. w Przedszkolu „Pod Czer-
wonym Muchomorem’ odbyło się Święto Ziem-
niaka.- impreza integracyjna dla rodziców, dzie-
ci i ich bliskich. Frekwencja była bardzo duża, 
niektóre dzieci przybyły z całą rodziną. Przed-
szkolaki bardzo dobrze czuły się  w roli uczest-
ników zabaw. Rodzice też chętnie bawili się ze 
swoimi pociechami. Ziemniak był głównym bo-
haterem imprezy: można było rzucać ziemnia-
kiem do dołka, ścigać się z  ziemniakiem na łyż-
ce, rzucać ziemniak do worka trzymanego przez 
rodziców, był również konkurs na najdłuższą 
obierkę oraz ścieranie ziemniaków  na czas, nie 
zabrakło także łamigłówek umysłowych – trzeba 
było wysilić swój umysł podczas gry w „Kartofla”, 
chętne dzieci robiły kukiełki z warzyw  i szal Pani 

Jesieni z ziemniaczanych stempli.
Duża atrakcją spotkania była jazda  gokartem 

i udział w konkursie plastycznym przygotowanym 
przez tatę Michała, Grzegorza Rybarczyka.

 Rodzice przygotowali najsmaczniejsze potrawy 
z ziemniaków: szaszłyki, zapiekanki, sałatki, naj-
bardziej wszystkim smakowały kołduny białoruskie 
wykonane przez mamę Soni i pączki ziemniaczane 
zrobione przez mamę Mateuszka oraz zapiekanka 
ziemniaczana przygotowana przez nasze panie ku-
charki. Wspólne zabawy zakończyły się przy ogni-
sku rodzinnym pieczeniem kiełbasek.

Wszystkim rodzicom dziękujemy za wspólną 
zabawę i pomoc w organizacji spotkania.

Małgorzata Janasz 
B. Woś

Wepa - poznajemy nasze miasto

Bezpieczeństwo to podstawa 

To był szczególny dzień... w naszej grupie!

Święto  Z iemniaka

05.10.2013r. Pani Jesień  zabrała nas  do  par-
ku, w celu obejrzenia jego nowego oblicza.

 Nasza „Mała ojczyzna” stała się piękniejsza, 
dzięki nowo odrestaurowanemu parkowi w cen-
trum Piechowic. Udaliśmy się tam, aby  przybliżyć 
dzieciom historię tego miejsca z czasów II Wojny 
Światowej. Wykorzystaliśmy w tym celu wiadomo-
ści z tablicy pamiątkowej jak i zdjęcia na szkle. 
Cieszy nas to, że możemy bawić się w czarownym 
miejscu, pobudzającym do rozwoju sferę estetyki.

W drodze powrotnej nazbieraliśmy do koszy-
ków kolorowe liście, które dzieci samodzielnie 
zasuszyły w starych książkach, a następnie wy-
konały jesienne wianuszki, ozdobione żołędziami, 
kasztanami, noskami klonu i buczynowymi cza-
peczkami. 

08.10.2013r. Udaliśmy się  całą grupą na wizy-
tę do stomatologa- doktor Doroty Buluk-Bumażnik, 
która sprawdziła dzieciom stan uzębienia i jamy 
ustnej. Byliśmy bardzo odważni i wszyscy podali-
śmy się kontrolnemu przeglądowi. Teraz wszystko 
w rękach rodziców. Prosimy o kontynuację lecze-
nia lub jej rozpoczęcie, gdyż stan uzębienia wpły-
wa na kondycję całego organizmu. 

10.10.2013r. „Święto drzewa”- wszystkie dzieci 
ubrane na  zielono spotkały się w ogrodzie przed-
szkolnym z edukatorem  Panią Bogusławą Dąbek- 
pracownikiem Nadleśnictwa Szklarska Poręba. 
Dzieci w pogadance usystematyzowały wiadomo-
ści na temat przydatności i znaczenia  drzew w ży-
ciu człowieka. Za pomocą kolorowej kredy odbijały 
korę drzew na białych kartkach, przekonując się 
tym samym, że każde drzewo ma inną korę a zara-
zem ślad na kartce. Pani Bogusia zaprosiła nas do 
kontynuacji współpracy na wiosnę, kiedy będziemy 
sadzić drzewka i poznawać ich nazwy i wygląd. 

18.10.2013r. Uroczystość „Pasowania na Star-
szaka”. 

„Starszaki” w obecności rodziców i persone-
lu przedszkola zostały pasowane na starszaka, 
czyli dostąpiły zaszczytu, godnego prezentowa-
nia przedszkola „Chatka Puchatka” w bliższym 
i dalszym środowisku. Zanim jednak nastąpiła 
ceremonia nadania tytułu poprzez dotknięcie ra-
mienia dużym ołówkiem, dzieci zaprezentowały 
program artystyczny, odsłaniając tym samym kuli-
sy bycia straszakiem. Bogaty program artystyczny 
pokazał, jaki potencjał drzemie w 6-latku, należy 
tylko umiejętnie go wykrzesać. Dzieci otrzymały 
upominki, a mamy upiekły w prezencie na wynos 
słodkie rogaliki i jabłecznik. 

22.10.2013r. Oglądaliśmy teatrzyk kukiełkowy 
pt. „Bajka o rybaku i złotej rybce”, dzięki której 
dzieci w przyjemny sposób 
poszerzają zakres słownic-
twa z języka ojczystego.

25.10.2013r. Udaliśmy 
się  do Piechowickiego 
Ośrodka Kultury (POK) w 
celu obejrzenia malarstwa 
p. Haliny Truszczyńskiej 
-martwa natura.  Dzieci w 
ramach zajęć plastycznych 
malowały w przedszkolu 
martwą naturę i w celu  po-
szerzenia wiadomości na 
ten temat, przeniosły się 
do „mini galerii” w Ośrodku 
Kultury, gdzie krok po kro-
ku, zatrzymując się przy 
każdym obrazie pod wspól-
nym tytułem  „Martwa natu-

ra”, odkrywaliśmy oblicza malarstwa i uczyliśmy 
się umiejętności interpretowania  złotych myśli, 
umieszczonych obok każdego dzieła.

30.10.2013r. W ogrodzie przedszkolnym od-
był się „Bobas maraton”, podczas którego każde 
chętne dziecko miało możliwość sprawdzić umie-
jętności jazdy na rowerze w jeździe na czas. Pan 
Piotr Zamorski mierzył dzieciom czas i pilotował 
rowerzystów podczas pokonywania trasy. Wśród 
chłopców najszybszy okazała się być Bartosz 
Szymków a w śród dziewcząt Julia Tarnawska. 

Po rozdaniu nagród czekał na dzieci pies ratow-
nik „Grot” i jego opiekun również ratownik Pan To-
masz Trusewicz, który zaprezentował umiejętności 
owczarka niemieckiego i przekazał informacje na te-
mat specyfiki pracy tego przesympatycznego duetu.  

Wioletta Uram

Październik w gr III - Starszaki
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USŁUGI POGRZEBOWE
Włodzimierz Kraszewski

PIECHOWICE, ul. Nowotki 1
tel. 75 76 11 983, 505 111 529

CHŁODNIA, TRUMNY, KRZYŻE, 
TABLICZKI, URNY, KREMACJA, WIEŃCE, 

WIĄZANKI, TRANSPORT

ELEKTRYK INSTALATOR

• Wykonywanie i remonty instalacji elektrycznych

• Usuwanie awarii

• Instalacje odgromowe

• Badania i pomiary elektryczne

• Sprawdzenia i odbiory

Marek Bergtraum
ul. Zawadzkiego 2a  58-573 Piechowice

tel. 603 523 928

SKLEP NATALII
ul. Mickiewicza 10 (obok poczty), Piechowice

tel. 75 76 11 099

miedź, ocynk, kanaliza, system zgrzewalny, PEX, 
art. elektryczne, chemia budowlana, 

chemia gospodarcza, drobne artrykuły 
gospodarstwa domowego, rolety, regipsy, profile

Konkurencyjne ceny - dowóz gratis

Otwarte

PN – PT 7:30 – 17:00

SOB – 8:00 – 14:00

R E K L A M A

W dniu 26 października 2013 r. po raz kolejny 
na terenie Szkolnego Schroniska Młodzieżowego 
„Złoty Widok” w Michałowicach zorganizowano 
festyn rekreacyjny Rodzinna Parada Nordic Wal-
king. W tym roku impreza odbyła się w ramach 
Światowego Dnia Marszu oraz w dniu, w którym 
obchodzony był także Narodowy Dzień Sportu. 
Organizatorami było Stowarzyszenie Michałowice 
oraz Urząd Miasta w Piechowicach. Imprezę objął 
Patronatem Honorowym Wicemarszałek Woje-
wództwa Dolnośląskiego Pan Jerzy Łużniak.

Słoneczna pogoda, cudowne miejsce, or-
ganizatorzy oraz wspaniali uczestnicy Parady 
stworzyli super klimat - doskonałej wspólnej 
zabawy i aktywnej formy weekendowego wypo-
czynku. Uczestnikami byli dzieci, młodzież i do-
rośli - mieszkańcy Piechowic i Michałowic oraz 
Jeleniej Góry. Zaplanowanymi wcześniej trasami 
przywędrowały grupy uczestników z kijami trek-
kingowymi. Na terenie Schroniska organizato-
rzy przygotowali szereg atrakcji, między innymi: 
przejażdżki konne dzięki uprzejmości Oli Zapal-

skiej ze Stajni Che-
valier, które cieszyły 
się ogromnym po-
wodzeniem zarów-
no wśród starszych, 
jak i najmłodszych, 
autodrom, konkurs 
rysunkowy. Dla 
wszystkich uczest-
ników przygotowane 
były napoje energe-
tyczne dostarczone 

specjalnie na tę okazję przez Pana Grzegorza 
Rybarczyka, bigos przygotowany przez Bar „Oli-
wia” w Piechowicach a także doskonały smalec, 
chleb i ogórki od Pana  Andrzeja Kieliszkowskie-
go. Dla najbardziej aktywnych odbył się instruk-
tarz oraz wspólne ćwiczenie z instruktorem N.W.

W konkursie wiedzy o regionie, przygotowa-
nym przez Pana Bogdana Widaka i członków 
Stowarzyszenia Michałowice uczestniczyło 7 
drużyn, które popisywały się doskonałą wiedzą, 
rywalizacja była bardzo wyrównana i zacięta - 
wszyscy zostali sowicie nagrodzeni.

Impreza jak najbardziej udana, duża liczba 
dzieci oraz osób starszych doskonale się inte-
growała i wspólnie bawiła.

Organizatorzy składają serdeczne podzięko-
wania Panu Grzegorzowi Rybarczykowi, Stajni 
Chevalier a także wolontariuszom z Firmy „Kar-
losek” z Jeleniej Góry, którzy zapewnili najmłod-
szym watę cukrową i malowanie twarzy.

M. Dobrucka, inspektor ds. turystyki, 
promocji miasta i sportu

Rodzinna Parada Nordic Walking
– Michałowice 2013

OGŁASZAJ się
w Informatorze Piechowickim

szczegóły:
tel. 75 75 489 09, mail promocja@piechowice.pl
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ANGIELSKI, NIEMIECKI, MATEMATYKA
kursy, lekcje indywidualne, przygotowanie do egzaminów

gimnazjalnych, maturalnych i certyfikatowych

S P R Z E D A M !

Sprzedam Pensjonat „ZACISZE” z wyposażeniem,
w Michałowicach ul. Kolonijna 35 (obok „Teatru Naszego”)

tel. 75/761-24-10, 504 505 743

R E K L A M A

Dnia 26.10.2013 w hali sportowej przy SP nr 1 
w Piechowicach rozegrane zostały tegoroczne 
Mistrzostwa Piechowic w tenisie stołowym.

W turnieju udział wzięło dwudziestu jeden 
zawodników w trzech kategoriach wiekowych: 
Szkoła Podstawowa, Gimnazjum oraz kategoria 
Open. W najmłodszej kategorii wiekowej wśród 
dziewcząt zwyciężyła Wiktoria Zawadziłło nato-
miast spośród chłopców najlepszym okazał się 
Oskar Kłyszyński. W kategorii gimnazjalistów 
zwyciężył Paweł Korycki pokonując w zaciętym 
boju Kacpra Stemplewskiego. Podobnie jak 
w roku poprzednim największym zainteresowa-
niem cieszyła się najstarsza kategoria wiekowa 
„Open”, w której to najlepszą zawodniczką oka-
zała się Adrianna Gałucka, natomiast zmagania 
mężczyzn zdominował Sławomir Gałucki.

W tegorocznym turnieju wyróżniliśmy tak-
że najmłodszego uczestnika, którym okazał 
się Łukasz Wylegała. Wszystkim zawodnikom 
serdecznie dziękujemy za uczestnictwo w tur-
nieju i gorąco zapraszamy na kolejną edycję 
mistrzostw Piechowic w tenisie stołowym 2014. 
Impreza została dofinansowana ze środków 
Urzędu Miasta.

Michał Góral

Mistrzostwa Piechowic
w tenisie stołowym

Wiosną bieżącego roku Zarząd Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piechowicach oficjalnie powo-
łał Dziecięcą Drużynę Pożarniczą oraz Młodzie-
żową Drużynę Pożarniczą. Do Młodzieżowej Dru-
żyny Pożarniczej mogą należeć dzieci i młodzież 
w wieku od 7 do 18 lat. Natomiast do Dziecięcej 
Drużyny Pożarniczej mogą należeć dzieci kan-
dydujące do przyjęcia w szeregi MDP, które nie 
osiągnęły wieku 7 lat.

Młodzi Strażacy otrzymali mundury galowe 
i koszarowe, które zostały sfinansowane z budże-
tu Gminy Miejskiej Piechowice oraz z 1% przeka-
zywanego w zeznaniu podatkowym na rzecz OSP 
Piechowice.

Szczególne podziękowania za dofinansowanie 
sortów mundurowych należą się Panu Burmistrzo-
wi Witoldowi Rudolfowi oraz pracownikom Biura 
Rachunkowego z Piechowic Paniom Krystynie 
i Annie Wylegała, Jadwidze Focht i Lucynie Toma-
szewskiej, które aktywnie zbierały 1% podatku na 
rzecz OSP Piechowice. 

Najważniejszym wydarzeniem  dla członków  
MDP w dniu 16.06.2013 roku w czasie Miej-
skich Obchodów Dnia Strażaka było ślubowanie 
na sztandar, po którym stali się pełnoprawnymi 
członkami Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

MDP  powołuje się w celu szerszego zainte-
resowania młodzieży działalnością społeczną na 
rzecz ochrony przeciwpożarowej oraz przygoto-
wania jej do bezinteresownej służby w szeregach 
OSP. Drużyna stanowi integralną część jednost-
ki OSP, w związku z czym realizuje jej uchwały. 
Podstawowe zadania MDP to m.in. udział w zapo-
bieganiu pożarom przez oddziaływanie na środo-
wisko w celu przestrzegania przepisów przeciw-
pożarowych; podnoszenie wiedzy i umiejętności 
swoich członków w dziedzinie ochrony przeciw-
pożarowej; organizowanie działalności kultural-

no–oświatowej w środowisku z uwzględnieniem 
problematyki ochrony przeciwpożarowej, w tym 
m. in. prowadzenie kącika pamięci, kroniki, spra-
wowania opieki nad weteranami OSP, grobami 
poległych strażaków itp.; rozwijanie sprawności 
fizycznej członków poprzez uprawianie różnych 
dyscyplin sportowych i turystyki; podejmowanie 
i realizacja innych zadań pożytecznych dla ochro-
ny przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej 
OSP; działalność wolontariacka.

Członkowie drużyny mają prawo: korzystać 
z bazy i wszelkich urządzeń technicznych OSP 
(w obecności opiekuna lub osoby uprawnionej) 
z zachowaniem zasad BHP; używać umunduro-
wania i odznak organizacyjnych; wybierać i być 
wybieranym do Rady Drużyny; brać udział w ze-
braniach OSP z głosem doradczym.

Dzieci i młodzież chcącą wstąpić w szeregi 
Dziecięcej lub Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej 
prosimy o kontakt z Prezesem OSP Piechowice 
Waldemarem Wojtasiem lub Druhem Marcinem 
Wylegała – więcej informacji na stronie „piecho-
wice.osp.org.pl ”.

Członek OSP Piechowice
druh Marcin Wylegała

Przyszłość st raży
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