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Nowy rok, nowe symbole

W dniach 23.12.2016 r. do dnia 
01.01.2017 r. odbył się konkurs na 
„Nocne udekorowanie świetlne domu
i posesji na Osiedlu Młodych w Piecho-
wicach”. Komisja oceniająca w składzie 
Grażyna Perwenis, Agnieszka Herba 
wytypowała główną nagrodę dla Pani 
Ewy Perlik zam. przy ul. Sienkiewicza 
19 oraz dwie równorzędne nagrody dla 
Pani Haliny Wojnarowskiej zam. przy 
ul. M. Reja i Pana Marka Tokarza zam. 
przy ul. M. Reja 7. Inicjatorem pomysłu 
był Radny Zdzisław Jędrzejek.

Nagroda za piękne
ozdoby świąteczne

Na grudniowej sesji Rada Miasta Piechowice przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia herbu, pieczęci, 
fl agi, fl agi stolikowej i banera Gminy Miejskiej Piechowice. Niżej prezentujemy wspomniane symbole
wraz z fragmentami uzasadnienia heraldyczno-historycznego (autorzy: Kamil Wójcikowski i Robert Fidura).

Projekt herbu Miasta 
Piechowice powstał w 
oparciu o zachowane pie-
częcie gminy Piechowice 
z początku 
XX wieku. 
Dotyczy to 
wyglądu go-
deł herbo-
wych oraz 
wzajemnych 
p r o p o r c j i . 
W oparciu o 
szrafowanie 
tarczy herbowej przyjęto 
niebieską barwę tarczy. 
Dla pozostałych godeł 
przyjęto barwę srebrną 
(białą) dla wody oraz 
żółtą dla koła i koryta. 
Zrezygnowano tym sa-
mym z używania barwy 
naturalnej, która poja-
wiła się w niektórych 
interpretacjach herbu. 
Barwa naturalna nie jest 
bowiem klasyczną barwą 
heraldyczną. Zrezygno-
wano także z kształtu tar-
czy herbowej widocznej 
na odcisku pieczętnym 
na rzecz tarczy polskiej, 
która obecnie jest zale-
caną w polskiej heraldy-
ce samorządowej tarczą 
herbową.

Według klasycznych 
zasad opisu herbu, tzw. 
blazonowania, herb Mia-
sta Piechowice przedsta-
wia: W polu niebieskim 

na rzece srebrnej koło 
wodne nadsiębierne zło-
te, po którym w prawo 
spływa woda srebrna wy-

pływająca z ko-
ryta złotego po 
lewej. Całość 
na tarczy typu 
hiszpańskiego.

Barwy her-
bu zaczerp-
nięto z jego 
historycznych 
rekonstrukcji,

z uwzględnieniem zastą-
pienia nieheraldycznej bar-
wy drewna barwą złotą, ale 
mają one także ogólniej-
szą symbolikę heraldycz-
ną, oznaczają m.in. złoto 
–szlachetność, srebro – po-
korę, czystość, uczciwość, 
niewinność, niepokala-
ność, bogactwo, niebieski 
– piękność, wzniosłość, 
pochwałę, prawość.

Niezależnie od tego, 
znaczenie mają też 
kombinacje barw: zło-
ta z błękitną oznaczają 
radość. Dopuszcza się 
na potrzeby poligrafi i 
i grafi ki komputero-
wej, wyrażanie tynktury 
srebrnej przez kolor bia-
ły, zaś złotej przez kolor 
żółty. Herb, pieczęcie, 
fl aga to najważniejsze,
a zarazem, najbardziej za-
szczytne symbole naszej 
terytorialnej wspólnoty.

Nowa fl aga Miasta Piechowice powstała w oparciu o re-
guły weksykologii, w konsultacji z władzami miasta. Swoim 
poziomym układem pasów nawiązuje nieco do fl agi dotych-
czasowej. W nowym projekcie umieszczono wąskie pasy 
żółty i niebieskie u góry i dołu fl agi, zaś herb umieszczono 
na szerokim pasie białym.

Projekt fl agi miasta Piechowice to płat prostokątny o pro-
porcji 5:8 (wysokość do długości), podzielony na pięć po-
ziomych pasów: żółty, niebieski, biały, niebieski i żółty, wy-
sokości kolejno 1/10, 1/10, 6/10, 1/10, 1/10 wysokości płata 
fl agi. Centralnie na pasie białym umieszczono herb miasta
w wysokości połowy wysokości płata fl agi.

Projekt fl agi stoliko-
wej i banneru Miasta 
Piechowice

Pozostałe weksylia 
Miasta Piechowice – fl aga 
stolikowa i banner, są pio-
nowymi odwzorowaniami 
fl agi z zachowaniem pro-
porcji pasów poziomych 
oraz z herbem miasta 
szerokości 4/5 szerokości 
płata w części central-
nej. Flaga stolikowa jest 
mocowana za górną część 
do metalowej poprzeczki 
podwieszanej na stojaku.

Projekty pieczęci Miasta Piechowice
powstały w trzech wariantach: pieczęć ogólna, pieczęć burmistrza, pieczęć Rady Miej-

skiej. Każda pieczęć jest okrągła o średnicy 36 mm, ze stosowną legendą otokową oddzie-
loną od pola pieczęci linią perełkową. Słowa legendy oddzielone są dywizorami w postaci 
krzyżyka kawalerskiego.
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Uchwał podjęte na XXX sesji Rady 
Miasta Piechowice w dniu 29 grudnia 
2016 roku:

• w sprawie wskazania wstępnego 
miejsca lokalizacji nowych przystan-
ków komunikacyjnych, usytuowanych 
przy drodze gminnej na terenie Gminy 
Miejskiej Piechowice (uchwała nr 180/
XXX/2016)

• w sprawie określenia wysokości 
opłat w przedszkolach prowadzonych 
przez Gminę Miejską Piechowice za 
korzystanie z ich świadczeń w zakresie 
przekraczającym podstawę programową 
(uchwała nr 181/XXX/2016)

• w sprawie udzielenia pomocy rze-
czowej Województwu Dolnośląskiemu 
(uchwała nr 182/XXX/2016)

• w sprawie uchwalenia „Gminnego 
Programu Profi laktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciw-
działania Narkomanii w Gminie Miej-
skiej Piechowice na 2017 rok” (uchwała 
nr 183/XXX/2016)

• w sprawie zmiany do uchwały
Nr 268/XLV/98 Rady Miejskiej w Piecho-
wicach z dnia 10 lutego 1998r. w sprawie 
określenia zasad zbywania lokali użytko-
wych i nieruchomości wykorzystywania 
na cele użytkowe stanowiące własność 
gminy Piechowice, zmienionej uchwałą 
nr 203/XXXIX/2005 z dnia 27 września 
2005r. (uchwała nr 184/XXX/2016)

• w sprawie wyrażenia zgody na sprze-
daż nieruchomości gruntowej, stanowią-
cej własność Gminy Miejskiej Piechowi-
ce (uchwała nr 185/XXX/2016)

• w sprawie wyrażenia zgody na na-
bycie przez Gminę Miejską Piechowice 
nieruchomości gruntowej, określonej
w granicach działki nr 155/1 (uchwała
nr 186/XXX/2016)

• w sprawie ustanowienia herbu, pie-
częci, fl agi, fl agi stolikowej i banera 
Gminy Miejskiej Piechowice (uchwała 
nr 187/XXX/2016)

• w sprawie zmiany budżetu Gmi-
ny Miejskiej Piechowice na rok 2016 
(uchwała nr 188/XXX/2016)

• w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Gminy Miejskiej Pie-
chowice (uchwała nr 189/XXX/2016)

• Uchwała Budżetowa na rok 2017 
Gminy Miejskiej Piechowice (uchwała 
nr 190/XXX/2016)

• w sprawie uchwalenia Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Miej-
skiej Piechowice (uchwała nr 191/
XXX/2016)

• w sprawie zmieniającą uchwałę
w sprawie ustalenia wysokości stawek 
podatku od środków transportowych w 
2017 roku (uchwała nr 192/XXX/2016)

Rada uchwaliła

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

Burmistrz Miasta Piechowice przypomina 
o obowiązku wymiany dowodu osobistego.

Dowód osobisty podlega unieważnieniu:
z dniem zawiadomienia o jego utracie, 

zniszczeniu lub z dniem przekazania przez 
osobę trzecią znalezionego dowodu osobi-
stego;

• z dniem utraty obywatelstwa polskiego;
• z dniem zgonu
• z dniem upływu ważności dowodu 

osobistego;
• po upływie 4 miesięcy od zmiany da-

nych osobowych.
Nie podlega unieważnieniu dowód oso-

bisty ze względu na zmianę adresu zamel-
dowania.taki dowód jest ważny do czasu 
upływu jego ważności.

Wniosek o wydanie dowodu osobiste-

go można składać w każdym urzędzie bez 
względu na miejsce zameldowania. Odbiór 
dowodu nastepuje w tym urzędzie, w któ-
rym złożyło się wniosek o jego wydanie. 

Wniosek o wydanie dowodu dla osoby 
niepełnoletniej nie wymaga zgody obojga 
rodziców. Jeden z rodziców lub opiekunów 
dziecka składa wniosek o wydanie dowodu 
osobistego i ten sam rodzic, który składał 
wniosek odbiera gotowy dokument. 

Wniosek o wymianę dowodu osobiste-
go składa się osobiście. Osobiście należy 
również odebrać dowód. Nie jest możliwe 
złożenie wniosku oraz odbiór dokumentu za 
pośrednictwem pełnomocnika czy też przez 
polskiego konsula poza granicami kraju.

Dowody osobiste wydawane są bezpłat-
nie.

Wymiana dowodu osobistego

W dniu 12.01.2017 r. w Piechowickim 
Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie infor-
macyjne dotyczące realizacji zadań z zakre-
su odnawialnych źródeł energii (OZE), które 
mogą być dofi nansowane ze środków Unii 
Europejskiej. Przybyli mieszkańcy zapoznali 
się z ofertą montażu instalacji fotowoltaicz-
nych, oraz pomp ciepła c.w.u. 

Fotowoltaika jest jednym z szybciej rozwi-
jających się sektorów odnawialnej energetyki 
na świecie. To innowacyjna technologia, któ-
ra umożliwia przemianę światła słonecznego 
w energię elektryczną. Panele fotowoltaiczne 
odbierają energię słoneczną i zamieniają ją w 
prąd stały, który przetwarzany w prąd zmien-
ny za  pomocą  inwertera wykorzystuje się do 
zasilania urządzeń domowych. Odpowiednio  
dobrany  zestaw  gwarantuje  pokrycie za-
potrzebowania na energię elektryczną przez 
gospodarstwo domowe. Niewykorzystana 
nadwyżka energii generowana w instalacji 
fotowoltaicznej kumulowana jest u lokalne-
go dostawcy prądu i bilan-
sowana w okresie rocznym. 

Pompy ciepła c.w.u. nale-
żą do najbardziej efektyw-
nych i ekologicznych sys-
temów wykorzystujących 
powietrze atmosferyczne 
do przygotowania ciepłej 
wody użytkowej jednocze-
śnie oszczędzając energię
i chroniąc środowisko natu-
ralne. Wbudowane zasob-
niki o pojemności 200-300 
litrów zapewniają komfort 
ciepłej wody dla wielooso-
bowej rodziny oraz oszczęd-
ność domowego budżetu.

Montaż mikroinstalacji jest dofi nansowa-
ny ze środków UE w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego w wysokości do 85 procent 
wartości projektu. Biorąc pod uwagę ponie-
sione koszty własne oraz roczne zużycie ener-
gii elektrycznej nakłady na budowę instalacji 
mogą zwrócić się już w ciągu 3 lat jej funkcjo-
nowania. Program skierowany jest głównie do 
odbiorców indywidualnych – posiadających 
domy jednorodzinne. Koordynatorem projek-
tu jest Gmina deklarując pomoc w załatwieniu 
niezbędnych formalności i ponosząc koszty 
związane ze złożeniem wniosku o otrzymanie 
pomocy fi nansowej, którego termin upływa 
z końcem stycznia bieżącego roku. Akces 
przystąpienia do realizacji projektu na chwilę 
obecną wyraziło 20 mieszkańców Piechowic 
wypełniając ankietą dostępną w siedzibie 
urzędu oraz zamieszczoną na witrynie inter-
netowej miasta Piechowice. Wartość  projektu 
wstępnie oszacowano na około 600.000 zł.

Instalacje fotowoltaiczne i pompy 
ciepła do cwu - są dotacje
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BURMISTRZ MIASTA PIECHOWICE

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 
08.03.1990r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2016r. 
poz. 446  ) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r.
o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. Dz. U. z 2015r. poz. 1774
z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Piecho-
wice został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczo-
nych do dzierżawy pod numerem: RG. 6845.1.2017 oraz wy-
kaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży 
pod numerem  RG.6840.1.1.2017.
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Nasi mieszka cy

Pochodzi z Piechowic, ale ostatnio więcej 
czasu spędza w Zielonej Górze. Udziela się wo-
lontariacko, pomaga wielu ludziom. Kim jest 
Aleksandra Rosik, stypendystka pilotażowego 
Programu Agrafka Agory?

Aleksandra od urodzenia mieszka w Gó-
rzyńcu. Chodziła do Szkoły Podstawowej
nr 1, potem do Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Gó-
rze, potem do I LO w Jeleniej Górze – popular-
nego „Żeroma”.

Po maturze kontynuuje naukę na Uniwersy-
tecie Zielonogórskim, na kierunku fi zyka me-
dyczna. Jest na pierwszym roku. 

Skąd taki wybór? – Przeglądałam oferty róż-
nych uczelni i akurat ten kierunek mi się spodo-
bał – mówi. – Jest duże zapotrzebowanie 
na fi zyków medycznych. To praca w szpi-
talu przy obsłudze sprzętu diagnostyczne-
go. Poza tym, mój chłopak studiuje w tym 
mieście i powiedział, żebym spróbowała.

Przyznaje, że ten wybór zdziwił wielu 
jej znajomych. – Mówili, że pewnie napi-
sałam słabo maturę, dlatego poszłam na 
taki kierunek. Ale to nieprawda, to była 
moja świadoma decyzja – podkreśla. – 
Uniwersytet Zielonogórski jest niedoce-
nioną uczelnią. Są bardzo trudne przed-
mioty. Na moim kierunku jest tylko 7 
osób. Mamy dzięki temu komfort nauki, 
jak czegoś nie umiemy, możemy śmiało 
powiedzieć: panie profesorze, ja tego nie 
rozumiem. I wtedy wykładowcy tłumaczą 
materiał jeszcze raz. Poza tym, przy tak 
małej grupie nie da się przyjść na ćwicze-
nia nieprzygotowanym – mówi. – Może 
Uniwersytet Zielonogórski nie ma takiej 
renomy jak Politechnika Wrocławska czy 
Warszawska, ale ja się tym nie przejmuję. 
Wszystkim polecam tę uczelnię.

Poza tym, jak mówi, w Zielonej Górze 
przyjemnie się mieszka. – Jest pod pew-
nymi względami porównywalna do Jele-
niej Góry. Nie ma takiego tłoku, jak we 
Wrocławiu czy Poznaniu – podkreśla.

W domu bywa praktycznie co weekend, nie 
licząc początku grudnia, kiedy została na trzy 
tygodnie, by lepiej przygotować się do kolo-
kwiów.

Aleksandra Rosik została stypendystką pro-
gramu Agrafka Agory, organizowanego przez 
Lokalną Grupę Działania Partnerstwo Ducha 
Gór. Do grona laureatów zakwalifi kowano po 
jednej osobie z każdego z miast, należących do 
partnerstwa. Jak mówi, to był przypadek.

– Mama mnie nakłoniła. Zobaczyła ogłosze-
nie na facebooku i powiedziała: spróbuj. Wy-
pełniłam wniosek w ostatniej chwili i okazało 
się, że mnie wybrali – mówi. – Jednocześnie 
starałam się o stypendium na uczelni, ale nie 
miałam wielkich nadziei, że je otrzymam, bo 
było sporo obostrzeń.

Stypendium z programu Agrafka Agory jest 
bardzo atrakcyjne. – Co miesiąc otrzymujemy 
380 złotych, od października do czerwca. Łącz-
nie jest to 3420 złotych. To spora suma, pozwoli 
odciążyć rodziców – przyznaje stypendystka.

Ma już nawet pomysł, na co je wyda. – Bar-

dzo lubię czytać książki podróżnicze. Chciała-
bym zapisać się na kurs doszkalający z języka 
angielskiego i niemieckiego. Znam te języki, ale 
chcę się podszkolić – mówi. – No i prawdopo-
dobnie zapiszę się na kurs języka hiszpańskiego. 
Mało kto wie, że jest to drugi najpopularniejszy 
język na świecie. W całej Ameryce Południo-
wej, oprócz Brazylii, mówi się po hiszpańsku. 
W wielu krajach Ameryki Północnej też.

Aleksandra jest młoda, ale ma już spore 
doświadczenie w wolontariacie. Udziela się
w Stowarzyszeniu Goduszyn. Pomagała w or-
ganizacji festynów, organizowała loterie fanto-
we. – To niesamowita organizacja, zrzeszająca 
wielu ludzi dobrego serca. Co roku organizują 

wiele imprez dla ludzi – mówi.
Staż wolontariacki odbyła także w MOPS-ie 

w Jeleniej Górze. Przez pół semestru, od grud-
nia do czerwca, pomagała dziecku, które miało 
problemy w nauce. Była więc w pewnym sensie 
korepetytorem. Przyznaje, że jej podopieczna 
miała wspaniałych rodziców. – Mieszkają na 
Osiedlu Czarne. Potrafi li odwieźć mnie po lek-
cji do Piechowic – zauważa.

Przyznaje, że w Piechowicach brakuje tego 
typu propozycji dla młodych ludzi. – Cieszę się, 
że tu mieszkam, bo to piękny rejon. Co można 
zrobić dla młodzieży? Trudno jednoznacznie 
odpowiedzieć na to pytanie – wzdycha. – W 
Jeleniej Górze swego czasu była realizowana 
świetna inicjatywa – Centrum Młodzieży Ak-
tywnej Kulturowo (MAK). Powstało miejsce, w 
którym młodzi ludzie mogli przyjść, za darmo 
napić się kawy, herbaty, posiedzieć w ciepłym 
pomieszczeniu i realizować swoje pomysły pod 
okiem koordynatora. Często graliśmy w gry 
planszowe, zorganizowaliśmy festiwal herbat. 
Można było napisać projekt i uzyskać dofi nan-

sowanie na jakieś przedsięwzięcie – do 500 
złotych. Dzięki aktywności w Centrum MAK 
mieliśmy możliwość pomocy przy organizacji 
festiwalu ZOOM. W ten sposób poznałam panią 
Agnieszkę Holland, która była gościem festiwa-
lu. Można było też zostać wolontariuszem pod-
czas Biegu Piastów. Były też spotkania z cie-
kawymi ludźmi, np. z Igorem Kwiatkowskim 
z kabaretu Paranienormalni. Z panem Jackiem 
Grondowym, aktorem Teatru Norwida, mieli-
śmy warsztaty o sobie, swoich zachowaniach. 
Myślę, że takiego przedsięwzięcia brakuje
w Piechowicach.

Wiele gmin zakłada młodzieżowe rady mia-
sta. Nie tak dawno taka rada powstała w Gminie 

Jeżów Sudecki. Może to pomysł wart za-
szczepienia w Piechowicach? – Znam ten 
temat dobrze, bo bliska mi osoba działała 
w Młodzieżowej Radzie Miasta w Jeleniej 
Górze i w Sejmiku Województwa Dolno-
śląskiego – odpowiada Aleksandra Rosik. 
– W czasach świetności rada organizowała 
np. festiwal Jelenia ma Talent. W Piecho-
wicach też jest dużo utalentowanych osób, 
może mogłyby się w ten sposób pokazać. 
Tyle, że taką radę musi poprowadzić oso-
ba z charyzmą. Potrzebny jest lider, który 
ma pomysł i pociągnie za sobą innych lu-
dzi. Wiem, że wymaga to wiele wysiłku. 
W gimnazjum byłam przewodniczącą kla-
sy i nieraz trzeba było mocno się starać, 
żeby zaktywizować resztę klasy.

Sama nie widzi się w roli przewodni-
czącej takiej rady, bo... nie lubi publicz-
nych występów. – To olbrzymi stres. Jak 
mam gdzieś wystąpić to nie wiem, co 
powiedzieć – mówi. – Nawet jak mieli-
śmy uroczystość wręczenia stypendiów 
to miałam tremę. Na szczęście, razem ze 
mną wyszedł burmistrz, powiedział coś 
żartobliwie, ludzie zaczęli się śmiać i było 
łatwiej. 

Aleksandra nie wie jeszcze, kim chce 
zostać w przyszłości. – To trudne pytanie. 

Fizyk medyczny musi się nauczyć pracować na 
sprzęcie medycznym. Niektórzy się śmieją, że 
to taka podjednostka lekarza – mówi.

Ma wątpliwości, czy chce pracować w szpita-
lu, bo... na widok igieł ma miękkie kolana. Wie-
rzy, że przezwycięży ten lęk. Pracuje już zresztą 
nad tym. Pierwszym krokiem było zapisanie się 
jako dawca szpiku. – Myślę, że z wiekiem mi 
przejdzie – uśmiecha się.

Czy ma jakąś alternatywę? – Ostatnio zasta-
nawiałam się, w czym jestem dobra. Patrzyłam 
na ludzi: ten świetnie tańczy, tamten śpiewa.
A ja jestem noga w tym i w tym – mówi. – Ktoś 
mi kiedyś powiedział, że jestem dobra w byciu 
dobrym. Może dlatego, że zwracam uwagę na 
drobiazgi, nad którymi nikt się nie zastanawia. 
Oddaję na przykład innym bilet przy wyjściu z 
autobusu, przytrzymam komuś windę. Mama 
mówi, że powinnam pracować z ludźmi. Gdzieś 
się pewnie odnajdę. Jedno wiem na pewno: jak 
zrealizuję swoje największe marzenia to wrócę 
do Piechowic, bo to piękne miejsce.

R. Z.

Szuka swojego miejsca

ALEKSANDRA ROSIK. FOT. ARCHIWUM WŁASNE
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PODZIĘKOWANIE

Dziękujemy wszystkim ludziom 
dobrej woli i wielkiego serca, którzy
w jakikolwiek sposób pomogli naszej 
koleżance Ani Wylegale. 

Dzięki Wam jesteśmy pewne, że ist-
nieją dobrzy ludzie, którzy nie są obo-
jętni na los drugiego człowieka

wdzięczne koleżanki

Królowa Śniegu
- Zimo, Zimo piękna
z ciebie Pani.....
w białym futrze chodzisz
patrząc na nas z góry
wiele możesz.....

- Kiedy sypniesz śniegiem
pejzaż jest uroczy,
gdy mrozem nas darzysz
- malujesz nam okna
a jak wiatrem dmuchasz
uciekają chmury.....

- Słońce się ukaże
ogrzeje nam serca
uśmiechną się twarze.

Urszula  Musielak
Stowarzyszenie w Cieniu

Lipy Czarnoleskiej

PODZIĘKOWANIA

- Zespół „Szklarki” serdecznie dzię-
kuje p. Burmistrzowi Witoldowi Ru-
dolfowi za pomoc i wspieranie nas
w różnych aspektach naszej działalno-
ści, dziękujemy również Pracownikom 
Referatu Promocji za współpracę.

- Pragniemy ponadto również ser-
decznie podziękować p. Dyrektor Annie 
Kalisz za wyrozumiałość i współpracę 
oraz Personelowi POK za życzliwość.

- Wszystkim Państwu życzymy
Szczęśliwego Nowego Roku
aby Dobry Los nie szczędził Wam 
zdrowia , radości i  nadziei. 

Urszula Musielak

Cieszę się, że wreszcie mieszkańcy nie 
tylko mojego okręgu, ale i mieszkańcy ca-
łych Piechowic oraz turyści korzystający 
ze skrzyżowania ul. 22 Lipca z ul. Żymier-
skiego dzięki ustawieniu lustra ułatwiają-
cego widoczność będą mogli czuć się bez-
pieczniej na tym skrzyżowaniu.

Dziękuję z tego miejsca panu Burmi-
strzu, pani Sekretarz oraz pracownikom 
merytorycznym którzy już pewnie mie-
li dość moich wniosków w tym temacie 
za to, że podjęli merytoryczną dyskusję
z Zarządem Dróg Wojewódzkich do które-
go należy ul. Żymierskiego, który tyle lat 
przecież był nie-
ugięty i nie dawał 
się przekonać. To 

bardzo ważna mimo, że niewielka inwesty-
cja w zakresie bezpieczeństwa drogowego. 
Dodam, że mam również pomysł na ogra-
niczenie prędkości przy placu zabaw przy 
tejże ulicy, gdyż forsowany przez mnie po-
mysł zainstalowania „hopki/spowalniacza” 
spotkał się z odmową Zarządu Wspólnoty 
ulicy 22 Lipca 7 z uwagi na rzekomo ge-
nerowany hałas podczas najazdu na nią 
samochodów. Swój pomysł już omawiam 
z Burmistrzem oraz pracownikami meryto-
rycznymi, a o efekcie poinformuję w sto-
sownym czasie na łamach IP.

Radek Bieniek

Lustro dla poprawy
bezpieczeństwa

W dniu 31.12.2016 roku zaprosiliśmy 
mieszkańców Osiedla Piastów-Pakoszów 
do wspólnego powitania Nowego Roku na 
boisku przy ulicy Piastów.

Na nasze zaproszenie odpowiedziało wie-
le osób. Spędziliśmy razem kilka miłych
i wesołych godzin przy ognisku, pieczonych 
kiełbaskach i grzanym winie. Przy blasku 
sztucznych ogni przywitaliśmy Nowy Rok.

Dziękujemy mieszkańcom Osiedla za 

liczny udział, radosny nastrój i wspólną 
zabawę. Jeszcze raz życzymy spokojnego 
2017 roku.

Podziękowania dla Burmistrza Witol-
da Rudolfa za poparcie naszego pomysłu, 
Pana Andrzeja Serniuka za drewno na 
ognisko oraz dla Mariusza Graczyka za po-
moc w transporcie stołów i ławek.

Radni Osiedla Piastów-Pakoszów
Irena Chromik i Leon Smolczyński.

Powitanie Nowego Roku na osiedlu Piastów-Pakoszów

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach 
składa serdeczne podziękowania 

Samorządowi Uczniowskiemu Szkoły Podstawowej Nr1 w Piechowicach 
oraz Panu Tomaszowi Kozłowieckiemu, 

za zorganizowanie zbiórki słodyczy oraz środków kosmetycznych
dla rodzin z małymi dziećmi. 

Dzięki tym darom pracownicy Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Piechowicach 

mogli wesprzeć osoby najbardziej potrzebujące. 
Z wyrazami wdzięczności

Kierownik: Jolanta Karońska

Mieszkaniec Piechowic, p. Feliks Chmielewski, napisał 
list do Premier RP Beaty Szydło. Niżej podajemy treść:

„My jako obywatele RP domagamy się od Rządu RP, aby 
dbał o zdrowie swoich obywateli.

Ostatnie informacje dotyczące smogu, który dotyka nasz kraj, 
jest tego zaprzeczeniem. Statystyki podają, że rocznie przez za-
nieczyszczenia umiera w Polsce około 40 tysięcy osób.

Jesteśmy największym trucicielem w całej Europie.
Najwyższy czas, żeby Rząd podjął konkretne działania w tym 

temacie i stworzył korzystne warunki dla odnawialnych źródeł 
energii, jak to robią inne kraje w trosce o swoich obywateli.”

Feliks Chmielewski
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Już od pierwszych dni stycznia 2017 roku 
wystawa pod takim tytułem przypomina 
przechodniom,że 50 lat temu Piechowice 
uzyskały prawa miejskie. Rozporządzeniem 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 
1966 r. w sprawie utworzenia niektórych 
miast, osiedle Piechowice w powiecie jele-
niogórskim zostało zaliczone do miast wo-
jewództwa wrocławskiego. Tym samym już 
od stycznia 1967 r. mieszkańcy 
Piechowic mogli się identyfi ko-
wać z miejskim życiem, stylem
i statusem. Jaki był obraz ówcze-
snych Piechowic i jakie standar-
dy tworzyli 50 lat wcześniej Pie-
chowiczanie ? Można się o tym 
przekonać oglądając fotografi e 
na małej, plenerowej wystawie 
usytuowanej na budynku Piecho-
wickiego Ośrodka Kultury. Każ-
dy z nas może również sam od-

powiedzieć sobie na powyższe pytania…. 
Standardy życia w Piechowicach były na 
tyle wysokie,że uzyskaliśmy status MIA-
STA. Zapraszamy do obejrzenia wystawy 
„Jestem z MIASTA”,  która zainaugurowa-
ła jubileusz 50 – lecia Miasta Piechowice 
oraz materiałów w kronikach miejskich 
znajdujących się w bibliotece.

POK

Jestem z MIASTA!

Wydarzenie, jakim niewątpliwie było 
nadanie praw miejskich Piechowicom, od-
notowały wówczas także media.

– Szóstym miastem w powiecie jeleniogór-
skim – nie licząc naturalnie samej Jeleniej 
Góry – zostały Piechowice – czytamy na 
pierwszej stronie „Nowin Jeleniogórskich” 

ze stycznia 1967 roku. Tygodnik przypo-
mniał, że bezpośrednio po wojnie miastami 
w regionie była Jelenia Góra, Cieplice i Ko-
wary. W roku 1960 prawa miejskie otrzyma-
ły: Szklarska Poręba i Karpacz. – Najmłod-
szym dotychczas miastem był Sobieszów

– od 1964 roku – czytamy dalej w artykule.
Jest też opis, jak piechowiczanie przyjęli 

wieść o nadaniu praw miejskich. – W cza-
sie ostatniej zabawy sylwestrowej nastrój 
był wyjątkowo radosny i podniosły, a ge-
neralnym hasłem stało się „rozpoczęliśmy 
bal jako mieszkańcy osiedla, a kończymy 
go jako mieszczanie” - czytamy dalej. – Na 
biurku Przewodniczącego Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej w Piechowicach – 
Aleksego Fiedoruka – rośnie stos depesz 
z gratulacjami nadsyłanymi od zakładów 
pracy i instytucji całego regionu.

Niektóre z tych depesz znajdują się
w kronice miasta. Miesiąc później w „No-
winach Jeleniogórskich” ukazała się rela-
cja z pierwszej sesji Miejskiej Rady Naro-
dowej (skan na sąsiedniej stronie): Radny 
Babkiewicz głosem pełnym wzruszenia 
otwiera pierwszą w historii Piechowic 
sesję Miejskiej Rady Narodowej. Krót-
ki rys przeszłości i współczesności tego 
565-letniego grodu kreśli w swym oko-
licznościowym referacie przewodniczący 
PMRN – Aleksy Fiedoruk. Potem – sypią 
się upominki i gratulacje.

W kolejnych numerach „Informatora 
Piechowickiego” postaramy się przy-
bliżyć Państwu nie tak odległe czasy, 
które na trwałe zapisały się w historii. 
Przy okazji zachęcamy mieszkańców 
do podzielenia się swoimi materiałami 
archiwalnymi bądź też wspominkami
z tego okresu.

Piszcie: promocja@piechowice.pl
R.Z.

Szóste miasto w powiecie

go jako mieszczanie”
biurku Przewodniczącego Prezydium Miej-
skiej Rady Narodowej w Piechowicach – 
Aleksego Fiedoruka – rośnie stos depesz 
z gratulacjami nadsyłanymi od zakładów 
pracy i instytucji całego regionu

Niektóre z tych depesz znajdują się
w kronice miasta. Miesiąc później w „No-
winach Jeleniogórskich” ukazała się rela-
cja z pierwszej sesji Miejskiej Rady Naro-
dowej (skan na sąsiedniej stronie): 
Babkiewicz głosem pełnym wzruszenia 
otwiera pierwszą w historii Piechowic 
sesję Miejskiej Rady Narodowej. Krót-
ki rys przeszłości i współczesności tego 
565-letniego grodu kreśli w swym oko-
licznościowym referacie przewodniczący 
PMRN – Aleksy Fiedoruk. Potem – sypią 
się upominki i gratulacje

Piechowickiego” postaramy się przy-
bliżyć Państwu nie tak odległe czasy, 
które na trwałe zapisały się w historii. 
Przy okazji zachęcamy mieszkańców 
do podzielenia się swoimi materiałami 
archiwalnymi bądź też wspominkami
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Pół wieku. Niewiele szczegółów zacho-
wało się w pamięci u tych, którzy do dziś 
żyją. Radość, entuzjazm, zadowolenie.
W tym zdaniu można streścić, co mieszkań-
cy czuli i jak przeżywali tamto wydarzenie.

Kopalnią wiadomości o tamtych cza-
sach jest Kronika Piechowickiego Ośrod-
ka Kultury. Głównie z tego źródła - poza 
osobistymi wspomnieniami i refl eksjami – 
czerpałem udostępnione mi informacje za-
mieszczone w tym artykule, otwierającym 
cały cykl różnorodnych wypowiedzi.

Niewątpliwie, w czasach powojennych, 
prężnie rozwijały się – skoro według stanu 
na dzień 1 styczna 1966 roku - tak 
się Piechowice w statystyce repre-
zentowały:

5003 mieszkańców. W tym 316 
mieszkańców – jak się to wtedy 
mówiło – ludność rolnicza. Gospo-
darstw rolnych 79.

Zakład przemysłowy „KAREL-
MA” - zatrudnionych 1100 osób.  
Huta Szkła „JULIA” - 470 osób. 
Fabryka papieru – 300. Zakłady 
Drzewne – 127.

Było 12 branżowych zakładów 
usługowych. Szewstwo, krawiectwo, 
fryzjerstwo, punkt usługowy radio-
wotelewizyjny, pantofl arstwo, repa-
sacja pończoch, 2 stolarnie, 2 kuźnie, 
ślusarstwo, cukiernictwo, zegarmi-
strzostwo, szlifi erstwo -  6 punktów

Były aż 33 placówki handlowe – 
w tym 12 spożywczych. Biblioteka 
Publiczna – 4500 tomów – ponad 
900 czytelników. Kino Ludowe. 
Klub „Pod Reglami”. Filia szkoły 
muzycznej. Ośrodek Zdrowia. Ap-
teka. Żłobek tygodniowy. Przyza-
kładowe przedszkole. 3 szkoły pod-

stawowe 7-klasowe. 2 szkoły zawodowe.
Technikum Elektromechaniczne. 2 Urzę-

dy Pocztowe. Kółko Rolnicze. Państwowe 
Nadleśnictwo. Ośrodek Szkoleniowy Prze-
mysłu Drzewnego. Boisko sportowe. Ba-
sem kąpielowy. 27 Domów Wczasowych.

Wyliczam tę niekompletną litanię, aby 
unaocznić: To, co było – z tym, co jest 
obecnie. Piechowice chyba trochę  pod-
upadły...

Ta bogata infrastruktura, tętniące życiem 
i rozwijające się osiedle, zaangażowanie 
mieszkańców – zostało docenione i uzna-
ne przez władze centralne. Dekretem Pre-

zesa Rady Ministrów 
z 9 listopada 1966 
roku - ogłoszonym
w Dzienniku  Ustaw nr 
52 z 21 grudnia 1966 
roku – dotychczasowe 
osiedle  otrzymało sta-
tus MIASTA.

30 styczna 1967 roku odbyła się uroczy-
sta Pierwsza Sesja Ray Miejskiej, którą 
otworzył Zdzisław Babkiewicz.

Zabrali też głos: Aleksander Fiodoruk, 
Zbigniew Fedorowicz i kilku gości. Jak 
przy takiej okazji: Gratulacje. Toasty. Or-
kiestra. Świętowanie.

Wtedy też zatwierdzono „herb Piecho-
wic” - po młyńskim kole spływająca spie-
niona woda.

Zdzisław BABKIEWICZ – wtedy kie-
rownik szkoły podstawowej nr 1 – rozpo-
czął inaugurujące przemówienie od stwier-
dzenia, że Piechowice na ten dzień, by stać 
się miastem, czekały 565 lat. Więc dziś 
Piechowice maja lat 615.

Na temat tego, co się przez pół wieku
w naszym mieście wydarzyło – wiele bę-
dzie wypowiedzi, a pewnie także ocen.

Moja sugestia: Niech to będzie wielo-
barwny i wielowątkowy  opis – ze szczyp-
tą, z nutką życzliwości – uwzględniający 
wszystkie dziedziny życia Piechowiczan.

Przy okazji świętowania jubileuszu, wspo-
minania tamtych wydarzeń i ludzi – nale-
żałoby sobie życzyć, by dzisiejsi  ofi cjele
z troską i odpowiedzialnością działali na rzecz 
dalszego rozwoju miasta. A mieszkańcy, aby 
chętnie – całym SERCEM - brali udział we 

wszystkim, co się dzieje, aże-
by angażowali się i wspierali 
wszelkie dobre inicjatywy.

Mówimy o Piechowicach: 
Magiczne Miasto. Piechowice 
– to centrum i przyległe doń 
niezwykłe, wyjątkowe osie-
dla: Górzyniec, Piastów, Pa-
koszów, Michałowice.

Magiczne miejsca - tworzą 
niezwykli ludzie. Było ich 
wielu w przeszłości: urzędni-
ków, nauczycieli, robotników, 
rolników, lekarzy, żołnierzy, 
powojennych uciekinierów, 
twórców kultury i barwnych 
postaci – szlachetnych, mą-
drych,  pracowitych, nietuzin-
kowych.

Wydaje mi się. Z okazji jubi-
leuszu: O nich niech to będzie 
OPOWIEŚĆ. By czas nie za-
tarł i niepamięć, że ten piękny 
- NASZ - karkonoski zakątek 
był ich miejscem na Ziemi.

ks. KUBEK

50 LAT TEMU...

Posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej. W środku: Z. Babkiewicz, 
po lewej - Z. Fedorowicz,  po prawej - S. Sobiecki.
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Harmonogram naborów wniosków o dofi nansowanie na 2017 r. - RPO WD ZIT AJ 2014-2020

Informacje szczegółowe dotyczące naborów znajdują się na stronie: http://zitaj.jeleniagora.pl

Typy projektów Planowany termin 
składania wniosków 

Oś priorytetowa 1 Przedsiębiorstwa i innowacje  
Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa (konkursy horyzontalne) 

1.2.A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R:  29.05.2017 r 
1.2.B Tworzenie i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw.   29.05.2017 r. 

Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw (konkurs horyzontalny) 
1.4.A Tworzenia nowych modeli biznesowych MSP oraz tworzenie Planów rozwoju eksportu – 
krótkoterminowych.  

01.03.2017 r 

Oś priorytetowa 2 Technologie informacyjno - technologiczne 
Działanie 2.1 E-usługi publiczne (ZIT AJ) 

2.1.A Tworzenie lub rozwój e-usług publicznych zakładające rozwój elektronicznych usług publicznych.  
2.1.B Tworzenie lub rozwój elektronicznych usług wewnątrzadministracyjnych.  
2.1.C Przedsięwzięcia dotyczące tworzenia i wykorzystania otwartych zasobów publicznych.  

30.01.2018 r. 

Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna 
Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym (konkurs 

horyzontalny) 
3.3.A Projekty związane z kompleksową modernizacją energetyczną budynków użyteczności publicznej 01.09.2017 r. 

Działanie 3.4 Wdrażanie strategii niskoemisyjnych (ZIT-AJ)  
3.4 B Wymiana kotłów oraz inwestycje w odnawialne źródła energii. 02.01.2018 r 

Działanie 3.5. Wysokosprawna kogeneracja (konkursy horyzontalne) 
3.5.A. Projekty dotyczące budowy, przebudowy jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w 
wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji.  
3.5.B. Projekty dotyczące rozbudowy i/lub modernizacji sieci ciepłowniczych. 

16.01.2018 r. 
 

Oś priorytetowa 4 Środowisko i zasoby 
Działanie 4.1. Gospodarka odpadami (konkursy horyzontalne) 

4.1.B Projekty dotyczące infrastruktury niezbędnej do zapewnienia kompleksowej gospodarki odpadami 
komunalnymi w regionie. 

28.02.2017 r 

4.1.D Projekty w zakresie usuwania i unieszkodliwiania azbestu 29.06.2017 r 
Działanie 4.4 Ochrona i udostępnianie zasobów przyrodniczych (konkurs horyzontalny) 

4.4.G Kampanie informacyjno-edukacyjne związane z ochroną środowiska. 05.11.2017 r. 
Działanie 4.5 Bezpieczeństwo (konkurs horyzontalny) 

4.5.C Projekty dotyczące zabezpieczenia obszarów miejsk. do 100 tys. mieszk. przed niekorzystnymi 
zjawiskami pogodowymi i ich następstwami. 

19.09.2017 r 

Oś priorytetowa 8 Rynek pracy 
Działanie 8.3 Samozatrudnienie, przedsiębiorczość oraz tworzenie nowych miejsc pracy (konkurs horyzontalny) 

8.3.A Bezzwrotne dotacje obejmujące: doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i 
umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej; przyznanie bezzwrotnych 
środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości; wsparcie pomostowe obejmujące szkolenia i doradztwo 
w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji oraz pomostowe wsparcie finansowe. 

18.04.2017 r. 

Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i prywatnego (ZIT AJ) 
8.4.A Aktywizacja zawodowa osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3. 21.08.2017 r 

Działanie 8.7 Aktywne i zdrowe starzenie się (konkurs horyzontalny) 
8.7.A. Wdrożenie programów profilaktycznych. 16.03.2017 r 

Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne 
Działanie 9.1 Aktywna integracja (ZIT AJ) 

9.1.A Kompleksowe projekty OPS oraz PCPR z wykorzystaniem usług aktywnej integracji (typ pierwszy). 04.07.2017 r. 

 

9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym (typ drugi). 
9.1.C Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ. 

30.10.2017 r. 

9.1 B Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa 
(konkurs horyzontalny). 

21.08.2017 r. 

Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych (ZIT AJ) 
9.2.B Usługi wsparcia pieczy zastępcze 10.04.2017 r. 
9.2.A Usługi asystenckie i opiekuńcze 9.2.B1. Usługi wsparcia rodziny 9.2.C Mieszkania wspomagane 25.09.2017r. 

Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych (konkurs horyzontalny) 
9.3.A Opracowanie i wdrożenie progr. wczesnego wykrywania wad rozwojowych i reh. dzieci zagr. 
niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. 

31.05. 2017 r 

9.3.B Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form 
opieki nad osobami niesamodzielnymi 

21.09.2017r. 

Oś priorytetowa 10 Edukacja 

Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (konkursy horyzontalne) 

10.1.A Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej. 
10.1.B Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia edukacyjne i 
specjalistyczne.  
10.1.C Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli ośrodków 
wychowania przedszkolnego. 

02.11.2017 r. 
 

Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i 
ponadgimnazjalnej (ZIT AJ) 

10.2.A Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, 10.2.B Tworzenie w szkołach warunków do 
nauczania eksperymentalnego, 10.2.C Realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych, 10.2.D Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, 10.2.E Doradztwo i opieka psychologiczno-
pedagogiczna dla uczniów.  
10.2.F Rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-
zawodowym, 10.2.G Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem 
kompetencji kluczowych uczniów 
10.2.H Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych.. 

06.02.2017 r. 

Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie (konkurs horyzontalny) 
10.3.A Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie języków obcych oraz ICT. 03.08.2017 r  

Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (ZIT AJ) 
10.4.A Staże, praktyki zawodowe 10.4.B Kształcenie i szkolenie w zawodach 10.4.C Działania 
przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
10.4.D Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla nauczycieli 10.4.E Przygotowanie szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe 10.4.G Podwyższanie kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy 10.4.H Podwyższanie 
kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

06.03.2017r. 

10.4.F Kształcenie osób dorosłych, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji 
lub kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, organizowanych we współpracy z pracodawcami. 

16.10.2017r. 
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 zdjęcia w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji. 
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
W wydaniu wykorzystano grafi ki freepik.com.

 

9.1.A Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym (typ drugi). 
9.1.C Wsparcie dla tworzenia i/lub działalności podmiotów integracji społecznej tj. CIS, KIS, ZAZ, WTZ. 

30.10.2017 r. 

9.1 B Projekty na rzecz integracji społeczno-zawodowej z elementami usług specjalistycznego poradnictwa 
(konkurs horyzontalny). 

21.08.2017 r. 

Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych (ZIT AJ) 
9.2.B Usługi wsparcia pieczy zastępcze 10.04.2017 r. 
9.2.A Usługi asystenckie i opiekuńcze 9.2.B1. Usługi wsparcia rodziny 9.2.C Mieszkania wspomagane 25.09.2017r. 

Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych (konkurs horyzontalny) 
9.3.A Opracowanie i wdrożenie progr. wczesnego wykrywania wad rozwojowych i reh. dzieci zagr. 
niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. 

31.05. 2017 r 

9.3.B Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi poprzez rozwój alternatywnych form 
opieki nad osobami niesamodzielnymi 

21.09.2017r. 

Oś priorytetowa 10 Edukacja 

Działanie 10.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej (konkursy horyzontalne) 

10.1.A Uruchamianie nowych miejsc w ośrodkach edukacji przedszkolnej. 
10.1.B Rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia edukacyjne i 
specjalistyczne.  
10.1.C Doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych nauczycieli ośrodków 
wychowania przedszkolnego. 

02.11.2017 r. 
 

Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i 
ponadgimnazjalnej (ZIT AJ) 

10.2.A Kształtowanie kompetencji kluczowych na rynku pracy, 10.2.B Tworzenie w szkołach warunków do 
nauczania eksperymentalnego, 10.2.C Realizacja programów pomocy stypendialnej dla uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych, 10.2.D Wsparcie w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, 10.2.E Doradztwo i opieka psychologiczno-
pedagogiczna dla uczniów.  
10.2.F Rozszerzanie oferty szkół o zagadnienia związane z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-
zawodowym, 10.2.G Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych pod kątem 
kompetencji kluczowych uczniów 
10.2.H Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli i pracowników pedagogicznych.. 

06.02.2017 r. 

Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie (konkurs horyzontalny) 
10.3.A Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie języków obcych oraz ICT. 03.08.2017 r  

Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy (ZIT AJ) 
10.4.A Staże, praktyki zawodowe 10.4.B Kształcenie i szkolenie w zawodach 10.4.C Działania 
przyczyniające się do zwiększonego i pełnego udziału młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
10.4.D Doradztwo edukacyjno-zawodowe dla nauczycieli 10.4.E Przygotowanie szkół i placówek 
prowadzących kształcenie zawodowe 10.4.G Podwyższanie kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz 
instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy 10.4.H Podwyższanie 
kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. 

06.03.2017r. 

10.4.F Kształcenie osób dorosłych, zgłaszających z własnej inicjatywy potrzebę podniesienia kompetencji 
lub kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych, organizowanych we współpracy z pracodawcami. 

16.10.2017r. 

W związku z nowelizacją ustawy o ochronie przyrody 
nastąpiły zmiany dotyczące postępowań w sprawie wy-
dawania zezwoleń na usunięcie drzew.

Od 1 stycznia 2017 r. usunięcie drzewa lub krzewu, 
które rosśnie na nieruchomościach stanowiących wła-
sność osób fi zycznych i są usuwane na cele niezwiązane 
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz usuwa-
nych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 
użytkowania rolniczego nie wymagają uzyskania zezwo-
lenia Burmistrza Miasta. 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą 
oraz inne podmioty będą jednak musieli nadal starać się 
o zgodę, ale dopiero wówczas, jeśli obwód pnia drzewa 
przeznaczonego do wycinki na wysokości 130 cm prze-
kracza metr w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca 
zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, 
robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego i 50 cm - w 
przypadku pozostałych gatunków drzew oraz krzewy ro-
snące w skupisku, o powierzchni do 25 m2 również nie 
wymagają uzyskania zezwolenia. 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie 
Miasta Piechowice, pok. 20, tel: 75 75 48 916.

Nowe przepisy dotyczące usuwania drzew

1. Drogi  gminne
utrzymuje – Zakład Usług Komunalnych 
Spółka z o.o. w Piechowicach ul. Boczna 15, 
E-mail: zuk@piechowice.pl tel. 75/76 12 165 
Odpowiedzialny: Kierownik ds. technicznych 
- Piotr Woźniak tel: 605 769 247
2. Drogi powiatowe
Drogi Pakoszów – Piastów w Piechowicach, 
Piechowice - Michałowice
utrzymuje – Zakład Usług Komunalnych 
Spółka z o.o. w Piechowicach , ul.  Boczna 15 
E-mail: zuk@piechowice.pl tel. 75/76 12 165 
Odpowiedzialny: kierownik ds. technicznych 
- Piotr Woźniak tel: 605 769 247
c) ul. Piastowska - (odcinek od drogi krajowej 
nr 3 w kierunku Szklarskiej Poręby)
utrzymuje – MZGL Szklarska Poręba, tel.
75 717 23 56. Odpowiedzialny: Dominik Piś 
– dyspozytor - tel. 516 137 383

3. Droga wojewódzka (droga nr 366) - ul. 
Żymierskiego w Piechowicach 
Utrzymuje – Usługi Transportowe – Stanisław 
Rutkowski, Witków 25; 58-379 Czarny Bór
Dyspozytor – Oddz. Drogowy Czadrów – 
75/744 25 35 
Zarządca - DSDiK – Oddz. Jelenia Góra –Cie-
plice tel. 75/75 510 18 lub 19 wewnętrzny 11
4. Droga krajowa nr 3 tj.: ul. Jeleniogórska, 
ul. Turystyczna
utrzymuje – Zakład Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego „ZABERD” S.A. we Wrocławiu, 
ul. Bystrzycka 24 – tel.71/790 81 00. Odpowie-
dzialny: Krzysztof Karpinski tel. 500 031 951
– podwykonawca: „Przedsiębiorstwo Budow-
lano-Transportowo-Usługowe Marian Dobro-
wolski”, Ścięgny 49, tel: 75/76 18 355
Obwód Drogowy Piechowice
– tel. 75 76 12 251/662 297 769

Informacja o zimowym utrzymaniu dróg
na terenie Gminy Piechowice - przypomnienie
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Miejska Biblioteka Publiczna w Pie-
chowicach, dzięki uprzejmości p. Witolda 
Rudolfa Burmistrza Piechowic wzbogaciła 
swój księgozbiór o kilkanaście nowych  po-
zycji książkowych o tematyce historycznej. 

Wśród darowanych książek znalazły 
się:

– Matusak Piotr – Blitzkrieg Hitlera 
1939-1941. Wielkie zwycięstwa Niem-
ców,

– Zychowicz Piotr – Pakt Piłsudski-
Lenin czyli jak Polacy uratowali bolsze-
wizm i zmarnowali szansę na budowę 
imperium,

– Cenckiewicz Sławomir – Atomowy 
szpieg ,

– Roth Jurgen – Tajne akta S,
– Kłys Kłys Anna K. – Brudne serca, 

– Kienzler Iwona – Tajemnice alkowy 
polskich królowych i księżniczek,

– Besala Jerzy – Na zakrętach historii,
– Kulińska Lucyna – Ludobójstwo nie-

potępione. Zbrodnie OUN-UPA na Pola-
kach w latach 1939-1945.

Należy w tym miejscu podkreślić, że 
dzięki Ofi arodawcom piechowicka bi-
blioteka zyskuje każdego roku wiele in-
teresujących pozycji, które nieodpłatnie 
przekazują na rzecz placówki. Jesteśmy 
bardzo wdzięczni za te cenne książki, 
które przyczynią się do pomnożenia ra-
dości jaką daje czytanie.

Dziękujemy wszystkim za dary książ-
kowe i zapraszamy Czytelników do sko-
rzystania z oferty Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Piechowicach.

Książki od Mieszkańców

Czy to możliwe? Tak, zwłaszcza 13 
stycznia 2017 roku (piątek), w Przed-
szkolu nr 2 w Piechowicach. Dziew-
czynki stały się księżniczkami, kotka-
mi, biedronkami a nawet czarownicami. 
Chłopcy zaś zamienili się w rycerzy, 
Spider-Manów, Kapitanów Ameryka, 
karateków, smoków, strażaków, policjan-
tów… Wyobraźnia podsunęła dzieciom
i rodzicom świetne pomysły na karnawa-
łowe stroje. 

Gorącymi rytmami z Argentyny w kon-
cercie „ O papudze, która chciała tańczyć 
tango” muzyków z Dolnośląskiej Filhar-
monii, rozpoczęliśmy Bal Karnawałowy.

Sala przedszkolna zmieniła się we wspa-

niałą salę balową z mnóstwem balonów
i strojami do tańca towarzyskiego, które za-
chęcały do zabawy. Przedszkolaki brały udział 
w wielu konkursach
i zabawach. W trakcie 
przerw w zabawach 
dzieci posilały się owo-
cami i napojami.

Przedszkolaki po-
przez zabawę roz-
wijały umiejętności 
współdziałania, śmia-
łości w kontaktach
z rówieśnikami, umoc-
niły też wiarę we wła-
sne możliwości.

Wszystkie dzieci bawiły się wspaniale, 
radość sięgała chmur, jak mówiły księż-
niczki.

W grudniu grupa Biedronek (dzieci 5-cio 
letnie) z Przedszkola Samorządowego nr 2
po raz pierwszy podjęła takie wyzwanie
i wzięła udział w Powiatowym Konkursie 
Kolęd i Pastorałek, organizowanym przez 
Szkołę Podstawową w Wojcieszycach. Na 
dzieciach zrobiło ogromne wrażenie różno-
rodność wykonywania kolęd, od gitarowe-
go rocka do lirycznego śpiewu. Ważne było 
też to, że w tym samym konkursie brała 
udział szkoła średnia, i my, przedszkolaki. 

Wyróżnienie jakie dzieci tam zdobyły to 
ogromne osiągnięcie średniaków, równie 
ważne jak wrażenia i doświadczenia, jakie 
stamtąd przywiozły. Dziękujemy za zapro-
szenie i do zobaczenia za rok.

Przedszkole jak bajka?

Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek
PRZEDSZKOLE nr 2
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Klub Logiczny Stowarzyszenia Piecho-
wice, które ostatecznie kończy swoją dzia-
łalność, uzyskał samodzielną osobowość 
prawną - jako klub sportowy pod nazwą 
„KLUB LOGICZNY”. Zajmował się bę-
dzie przede wszystkim uprawianiem spor-
tów umysłowych.

Przy tej okazji warto podsumować na-
szą dotychczasową działalność w ramach 
Stowarzyszenia Piechowice i nakreślić 
najbliższe działania jakie zostaną podjęte 
przez nowy „Klub Logiczny”.

Jak od kilku lat widać, działania Stowa-
rzyszenia Piechowice ograniczyła się do 
funkcjonowania sekcji zajmującej się dzia-
łaniami wokół sportów umysłowych - bry-
dża i szachów (stąd też zmiany organiza-
cyjne). Osiągnęliśmy na tym polu znaczące 
osiągnięcia i sukcesy.

Tradycyjnie - już piąty rok prowadzimy 
zajęcia dla „starszaków” w obu piechowic-
kich przedszkolach, w których w ciągu każ-
dego roku - opanowuje tę królewską grę, 
około dziesięciu maluchów z Przedszkola 
nr 1 „Chatka Puchatka” i z Przedszkola 
nr 2 „Pod Czerwonym Muchomorkiem”. 
Dzieci przechodząc do naszej Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Pie-
chowicach mogą konty-
nuować grę w szachy w 
prowadzonym w tej szko-
le kółku szachowym, na 
które często zaglądają też 
dzieci pragnące nauczyć 
się gry w szachy. W ten 
sposób stworzyliśmy dru-
żynę szachową zajmującą 
od kilku lat pierwsze miej-
sce w Powiatowych Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej 
w szachach drużynowych 
- organizowanych przez 
Szkolny Związek Spor-
towy. W tym roku szkołę 
reprezentowali: Tymek 
Wąsiewski, Jasiu Frączek, 
Wiktoria Jabłońska i Ka-
rolina Wodyk – zajmując 
ponownie I miejsce w Po-
wiecie Jeleniogórskim. Do lokalnych suk-
cesów szachowych należy zaliczyć czoło-
we miejsca zajęte na II turnieju szachowym 
o Puchar Wójta Gminy Mysłakowice
w kategorii kobiet, drugie miejsce – Karo-
lina Wodyk i trzecie – Wiktoria Jabłońska.

Klub Logiczny wśród starszych dzieci
i dorosłych propaguje jednak przede 
wszystkim brydża sportowego. I tutaj 
głównym tegorocznym sukcesem było zdo-
bycie przez „KLS Piechowice” I miejsca
w rozgrywkach Ligi Okręgowej Międzypo-

wiatowego Związku Brydżowego „Karko-
nosze”. Natomiast nasze dzieci i młodzież 
rywalizują z innymi uczniami naszego wo-
jewództwa, biorąc udział w rozgrywkach
z serii Mistrzostwa Dolnego Śląska Młodzie-
ży Szkolnej w Brydżu Sportowym. Wzięli-
śmy już udział w trzech takich turniejach: 
we wrześniu Bolesławcu, w listopadzie we 

Wrocławiu i w grudniu w Miliczu.
Turniej w Miliczu był dwudniowy i wią-

zał się z większymi kosztami związanymi 
z dalekimi przejazdami, zakwaterowaniem 
i wyżywieniem zawodników. Udział wielu 
naszych dzieci w tym turnieju Mistrzostw 
Dolnego Śląska, nie byłby możliwy gdyby 
nie wsparcie fi nansowe otrzymane od Rad-
nych Powiatu, Pani Wiesławy Bąk (za które 
dziękują Wojtuś Potapczyk i Aleks Bukat 
ze Szklarskiej Poręby oraz Tomasz Jabłoń-
ski i Tymek Wąsiewski z Piechowic), Pana 

Grzegorza Rybarczyka (za które dziękują 
Michał Kułacz z Piechowic i Oskar Kilija-
nek z Jeleniej Góry) oraz od Radnego Pie-
chowic Pana Zdzisława Jędrzejka (za które 
dziękują Wiktoria i Karolina Żwirko).

Na powyższym turnieju zabłysnął wy-
chowanek naszego Klubu (od 7-go roku 
życia, obecnie 17-latek) Adam Szuszkie-

wicz, który zajął I-miejsca we 
wszystkich trzech turniejach ro-
zegranych w Miliczu: w Turnie-
ju Drużynowym, w Turnieju Par 
i w Turnieju Przyjaciół Brydża 
(pełne wyniki na http://www.
glosmilicza.pl/e1/161217/W-
m161217.html). Adam od tego 
roku przeszedł do klubu wro-
cławskiego działającego przy 
AZS Politechnika Wrocław.

Klub Logiczny Stowarzy-
szenia Piechowice dziękuje też 
Burmistrzowi Miasta Panu Wi-
toldowi Rudolfowi za wsparcie 
w ostatnim roku istnienia orga-
nizacji (w okres likwidacji) bez 
którego nasze działania w tym 
przejściowym okresie stanęłyby 
pod dużym znakiem zapytania.

Nowy „Klub Logiczny” przej-
muje w pełni dotychczasową 

działalność z zakresu sportów umysłowych 
wykonywaną przez KL Stowarzyszenia 
Piechowice, zatem dzieci i młodzież mogą 
dalej uczęszczać na wszystkie dotychcza-
sowe zajęcia.

W lutym zapraszamy też na VI Otwar-
te Mistrzostwa Piechowic w Sportach 
Umysłowych, które odbędą się w dniach 
24-26 luty  oraz na Zimowe Zgrupowanie 
Brydżowo-Szachowe na Górze św. Anny
w terminie 11-17 lutego.

Prezes „Klubu Logicznego” Lech Rębisz

KLUB LOGICZNY. Coś się kończy i coś się  zaczyna... 

Tomek Jabłoński i Aleks Bukat podczas rozgrywek Mistrzostw Dl. Śl. Młodzieży Szkolnej

Tymek Wąsiewski i Wojtuś Potapczyk – II miejsce
w Turnieju Par (kat. szkół podst.)
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W dniach 6-8 stycznia 2016 roku w Ko-
ścielisku odbyły się zawody w ramach Naro-
dowego Programu Rozwoju Biathlonu-Celuj 
w Igrzyska, Pucharu Polski w biathlonie.

W pierwszym dniu ze względu na niską 
temperaturę odbyły się tylko starty juniorów 
młodszych, juniorów i seniorów. Wśród nich 
byli mieszkańcy Piechowic.

Najlepsze wyniki:
3 miejsce juniorek: Klaudia Szpak
4 miejsce juniorek młodszych: Marcelina 

Badacz
4 miejsce juniorów młodszych: Dominik 

Michalski
Drugiego dnia zmagań Piechowiczanie 

wywalczyli miejsca w pierwszej dziesiątce:
1 miejsce młodzików młodszych - Konrad 
Badacz,
2 miejsce juniorek młodszych - Marcelina 
Badacz,
3 miejsce młodziczek - Gosia Kornalewicz,
3 miejsce młodzików młodszych - Szy-
mon Jedziniak.
4 miejsce juniorek: Klaudia Szpak

5 miejsce mło-
dziczek młod-
szych: Barbara 
Skrobiszewska
9 miejsce mło-
dzików: Adrian 
Jośko
9 miejsce mło-
dzików młod-
szych: Michał 
Szatkowski
10 miejsce mło-
dziczek - Wikto-
ria Zawadziłło

Z a w o d n i c y 
uczą się w Szko-
le Mistrzostwa 
Sportowego w Szklarskiej Porębie i w Szko-
le Podstawowej nr 1 w Piechowicach. Re-
prezentują UKS Krokus Piechowice i MKS 
Karkonosze Sporty Zimowe Jelenia Góra.

Zawody te były również eliminacjami do 
zawodów EYOF, Mistrzostw Świata i Mi-
strzostw Europy oraz Zawodów Nadziei 

Olimpijskich. Spodziewamy się w najbliż-
szym czasie powołań naszych najlepszych 
zawodników na te zawody.

Trenerami prowadzącymi zawodników są: 
Ewelina Jedziniak, Izabela Daniło, Andrzej 
Koziński, Jarosław Bednarz.

Joanna Badacz

Medale biathlonistów

Występem teatral-
nym w wykonaniu 
Teatru pod Wulkanem 
otwarto Domu Wcza-
sów Dziecięcych „Uro-
czysko” w Piechowi-
cach.

DWD Uroczysko 
jest placówką oświa-
tową, ośrodkiem wy-
poczynkowo-sporto-
wo-rehabilitacyjnym. 
Obiekt położony jest
w środku lasu na 4,5 ha 
ogrodzonego terenu, w 
malowniczej okolicy.

Zgromadzeni w pięknej sali ośrodka 
obejrzeli spektakl pn. „Nawrócenie diabła”
w wykonaniu Teatru pod Wulkanem. To ko-
media, której akcja rozgrywa się na przed-
pieklu. Diabeł traci władzę nad swym króle-
stwem, staje się podnóżkiem swojej małżonki. 
Lilith przejmuje władzę, Szatan żałuje, że nie 
poślubił swojej pierwszej miłości – Adeli.

Teatr Pod Wulkanem jest inicjatywą mię-
dzypokoleniową: najmłodszy aktor ma kil-
kanaście lat, a najstarsza aktorka jest senior-
ką – ma 79 lat.

Występ obejrzeli zaproszeni goście m.in. 
przedstawiciele Urzędu Miasta z Piechowic 
z burmistrzem Witoldem Rudolfem, przed-
stawiciele Wydziału Oświaty i Zdrowia 
Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze, 
uczniowie i dyrektorzy Szkoły Podstawowej 
nr 1 oraz Gimnazjum w Piechowicach.

Byli też aktorzy Teatru Maska w Jeleniej 
Górze, którzy po spektaklu udzielili mnó-
stwo wartościowych wskazówek aktorom 
amatorskiej grupy. Twarzą „Teatru Maska” 
jest Krzysztof Rogacewicz, aktor jeleniogór-
skiego Teatru Maska, który kilka miesięcy 
temu brał udział w United Solo – najwięk-
szym i najbardziej prestiżowym festiwalu 
monodramów na świecie, który odbywał 
się w Nowym Jorku w słynnym Theatre 
Row przy 42 ulicy. Wystąpił tam ze spekta-
klem „Kontrabasista”. Otrzymał nagrodę za 
pierwsze miejsce!

Wygląda na to, że właściciel Uroczyska, 
p. Władysław Leszczyński, ma intuicję do 
talentów aktorskich. Warto przypomnieć, że 
wiele lat temu debiutował tu Kabaret „Para-
nienormalni” (tu odbyły się pierwsze wystę-
py zaraz po założeniu grupy w 2004 roku).

Anna Kostecka

Otwarto Dom Wczasów Dziecięcych „Uroczysko”

Drużyna żaków Lechii Piechowice 
zajęła 2 miejsce w turnieju piłki nożnej 
halowej, który odbył się 30 grudnia w 
Bolesławcu. Jak mówi trener Marcin 
Ramski, była to okazja do konfrontacji z 
drużynami, z którymi jego podopieczni 
jeszcze się nie mierzyli: oprócz gospo-
darzy to drużyny z Żagania, Jawora czy 
Lwówka. Najlepszym strzelcem turnieju 
został Oskar Soliło, a najlepszym bram-
karzem – Kacper Wrotecki. To kolejne 
wyróżnienia dla tych zawodników.

Młodzi lechici (rocznik 2007 i 2008) 
zwyciężyli w podobnym turnieju, roz-
grywanym w połowie stycznia w Szklar-
skiej Porębie. Z tym, że rywalizowali ze 
starszymi kolegami – w turnieju grali 
chłopcy urodzeni w latach 2006-2007.

W połowie stycznia rozpoczęli przy-
gotowania do rundy wiosennej seniorzy 
Lechii Piechowice. W drużynie na ra-
zie nie zaszło wiele zmian. Z zagranicy 
wrócił Rafał Woronowicz i dołączył do 
zespołu, treningi także chce wznowić 
bramkarz Tomasz Niemiec. W lutym 
lechici rozpoczynają sparingi, będą grać 
na oświetlonych boiskach ze sztuczną 
nawierzchnią w Desnej oraz Frydlan-
dzie. Piłkarska wiosna rozpoczyna się 
26 marca.

R.Z.

PRACOWITA ZIMA

W LECHII PIECHOWICE
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ajpiękniejsze polskie kolędy i pastorałki śpie-
wano podczas tegorocznej, dziewiątej już 
edycji „Kolędowania”. Kościół pw. św. An-
toniego wypełnił się do ostatniego miejsca.

Gwiazdą tegorocznej imprezy była Ida Tama-
ra Zagórska, wybitna polska sopranistka. Posiada 
najrzadziej spotykany głos kobiecy – sopran lirico-
spinto, charakteryzujący się rozległą skalą, osiąga-
jący brzmienie zarówno liryczne, jak i dramatyczne.
I. T. Zagórska ukończyła Państwową Szkołę Muzycz-
ną I i II stopnia w Legnicy. Jest absolwentką Akade-
mii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. 
Współpracuje z wieloma artystami, znanymi nie tylko 
w środowisku muzyki klasycznej. Śpiewa po włosku, 
francusku, hiszpańsku, rosyjsku, po łacinie, ale także
w języku czeskim. W Piechowicach oczywiście zaśpie-
wała po polsku. Zresztą nie tylko zaśpiewała, ale wręcz 
zaczarowała swoim głosem publiczność, wykonując 
trzy kolędy, m.in. Cichą noc. Burmistrz Piechowic Wi-
told Rudolf wręczył artystce kwiaty po występie.

Wieczór rozpoczął Chór Harfa, który wprowadził 
zgromadzonych w nie tak dawno przeżywany kli-
mat świąteczny. Po Idzie Tamarze Zagórskiej zagrały 
Szklarki. Widzowie mogli śpiewać razem z artystami, 
gdyż specjalnie na tę okoliczność wydano śpiewnik
z tekstami wszystkich prezentowanych kolęd i ze zdję-
ciami artystów, występujących w „Kolędowaniu”.

Dodajmy, że wspólne śpiewanie od lat łączy poko-
lenia. W kościele swoje umiejętności zaprezentowali 
nie tylko dorośli artyści, ale i dzieci oraz młodzież. 
Publiczność gromkimi brawami nagrodziła malu-
chy z obu piechowickich przedszkoli. Wystąpili też 
soliści z Piechowickiego Ośrodka Kultury: Nata-
lia Lis oraz Oskar Kłyszyński, oraz z Gimnazjum
w Piechowicach – Natalia Fałek. Szkołę Podstawową
nr 1 reprezentował zespół Kolorowe Nutki oraz mło-
dy wokalista Kuba Zarówny. Zaśpiewał on trudną 
kolędę „Mario czy Ty wiesz”. Wieczór zakończył 
występ parafi alnej scholi „Magnifi kat”, która – choć 
ćwiczy od niedawna – wspaniale zaprezentowała się 
zgromadzonej publiczności.

Kolędowanie wpisuje się w cykl tegorocznych 
imprez w Piechowicach, organizowanych w ramach 
jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich.

R.Z.

Styczniowe kolędowanie

Drodzy Państwo
NASZE, piechowickie KOLĘDOWANIE to wyda-

rzenie, które napawa mnie dumą na widok wspólnoty 
i jedności Mieszkańców Piechowic. Dlatego pragnę 
złożyć serdeczne podziękowania Ks. Proboszczowi 
Ryszardowi Soroce za IX edycji wspólnego kolędo-
wania w gościnnych dotychczas murach kościoła 
pw. Św. Antoniego. Jestem także przekonany, że to 
ponadpokoleniowe, wspólne śpiewnie kolęd na dłu-
go pozostanie w pamięci i sercach mieszkańców – 
jako piękne wydarzenie, które na fundamencie wiary 
integrowało naszą małą społeczność. Dzisiaj jednak, 
dziękując Ks. Proboszczowi za przychylność dla na-
szych potrzeb z obawą myślę o przyszłych latach,
w których tej przychylności zabraknie. Czy jako ka-
tolicka wspólnota odnajdziemy się w innym miejscu, 
aby z tak samo wielką radością i zaangażowaniem 
głosić światu dobrą nowinę Bożego Narodzenia?

Burmistrz Piechowic
Witold Rudolf
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