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Irena Santor 
Honorową Obywatelką Piechowic
Szczera, ciepła, dowcipna a przy tym 

niezwykle skromna – taka jest Irena 
Santor, znakomita polska piosenkarka.
16 listopada podczas uroczystej Sesji Rady 
Miejskiej przyjęła honorowe obywatelstwo 
Piechowic. Zapowiedziała, że przyjedzie 
do naszego miasta na urlop.

Uroczystość odbyła się w wypełnionej 
po brzegi sali Piechowickiego Ośrodka 
Kultury. Sesję otworzył Przewodniczący 
Rady Paweł Zackiewicz, Zastępca Burmi-
strza Dorota Piróg przypomniała życiorys 
bohaterki wieczoru. Następnie wraz z Bur-
mistrzem Witoldem Rudolfem wręczyli 
Irenie Santor honorowe obywatelstwo.

Artystka była wzruszona. – Padło tu tyle 
pięknych słów. Poproszę, żeby część z tych 
słów mi wygrawerowano na grobie. Ale 
to jeszcze nie teraz – podkreśliła z uśmie-
chem. Przypomniała przy tym słowa pio-
senki, którą napisał dla niej Wojciech Mły-
narski, o tym, że starość to nie jest wiek, 
starość to wybór. – Jak się chce być starym, 
to można nim być w wieku 30 lat, a jak się 
nie chce, to i mając lat 130 się nie jest – po-
wiedziała 81-letnia piosenkarka.

Piechowice miały być jej domem. Miała 
tu trafi ć po ukończeniu Gimnazjum Zdo-
bienia Szkła w Szczytnej. – Kiedyś po 
ukończeniu szkoły zawodowej trzeba było 
odpracować te lata, kiedy się dostawało na-
ukę za darmo – tłumaczyła. – Dostaliśmy 
nakaz pracy w Hucie Julia w Piechowicach. 
Wcześniej jednak moja nauczycielka zde-
cydowała, że powinien mnie przesłuchać 
wielki muzyk, odpoczywający w tym cza-
sie w Polanicy Zdroju, pan Zdzisław Gó-
rzyński. Chciała się dowiedzieć, czy mam 
szansę zaistnieć, bo ja w szkole śpiewałam 
na różnych akademiach i uroczystościach. 
Pan Górzyński przeegzaminował mnie bar-
dzo solidnie: kazał zaśpiewać, policzyć, ile 
jest dźwięków w akordzie. A to skala, a to 
barwa głosu – opowiada pani Irena. – Zda-
łam ten egzamin. Szczerze mówiąc, gdy-
bym poszła na niego świadomie, to pewnie 
bym nie zdała – uśmiecha się. – Los chciał, 
że zostałam niejako wypożyczona do Ze-
społu Pieśni i Tańca Mazowsze. Gdyby mi 
się tam nie udało, to pewnie wróciłabym tu 
i pracowała razem z państwem – mówiła na 
scenie. – Ale tam się trochę zasiedziałam
i może dlatego po latach wracam sercem do 
Piechowic, trochę jako córka marnotrawna. 
Przez okres mojej nieobecności honory za 
mnie pełnili moi koledzy ze szkoły, którzy 
tu dzielnie pracowali. I to im dedykuję to 
honorowe obywatelstwo.

Wymieniła kilka nazwisk koleżanek i ko-
legów ze szkoły, którzy pracowali w Julii, 
spędzając wiele lat życia w Piechowicach. 
Niektórzy już nie żyją.

– Nie mam talentu malarskiego, nie 
umiem rysować, nie umiem wymyślać 
nadzwyczajnych wzorów. I z tego powodu 
mam wrażenie, że to szkło, którym bym 
miała się tu zajmować, cieszyło się z mo-
jej nieobecności – dedykowała. Podkreśliła 
jednak, że pozostała w niej miłość do szkła 
kryształowego. – Był czas, kiedy mówi-
ło się, że kryształ to takie nowobogackie, 
mieszczańskie, a fe. Ja nigdy tak nie uwa-
żałam, zawsze uwielbiałam dźwięk krysz-
tału. To dźwięk jakże piękny, szlachetny – 
dodała. – Do dzisiaj, ile razy jestem gdzieś 
w sklepie ze szkłem, to oglądam, jaka jest 
moda w zdobnictwie.

Wręczenie honorowego obywatelstwa 
było głównym punktem Sesji Rady Miasta. 
Po nim odbyła się także część artystycz-
na, pod hasłem „Wspomnienie i współ-
czesność”. Najpierw wystąpiły dzieci
z Przedszkola Samorządowego nr 2 w Pie-
chowicach, oczywiście z repertuarem Ze-
społu Pieśni i Tańca Mazowsze. Później 
na scenie zaprezentowała się Jadwiga Kuta
z Teatru Naszego, a na koniec wystąpił 
Zespół Szklarki. Zaśpiewał też burmistrz 
Piechowic Witold Rudolf, który przyznał, 
że kiedyś występował w zespole ludowym. 
Cieszył się, że I. Santor została honorowym 
obywatelem. – Kryształowy głos pani Ireny 
idealnie wpasowuje się w świat kryształu, 
który mamy w Piechowicach – podkreślił.

Na koniec był czas na pamiątkowe zdjęcia 
i prezenty od mieszkańców i przedstawicie-
li środowiska kultury. Pani Irena otrzymała 
ich niezliczoną ilość. Cierpliwie pozowała 
do zdjęć. W sesji uczestniczyły dwie miesz-
kanki Piechowic, które znają Irenę Santor
z czasów szkolnych. Artystka po zakończe-
niu sesji zamieniła z nimi parę słów. Później 
honorowa obywatelka udała się do Michało-
wic na spotkanie z artystami.

Irena Santor była już drugi raz w tym roku 
w Piechowicach. W lipcu uświetniła swoim 
recitalem Kryształowy Weekend. Nieste-
ty, ani za pierwszym, ani za drugim razem 
nie miała wiele czasu, by zwiedzić miasto 
i okolice. Powtórzyła jednak to, co mówiła 
w lipcu: że jest pod wrażeniem miasta i że 
Bóg się tu na chwilę zatrzymał. – Macie tu 
góry, lasy, rzekę. Czego można chcieć wię-
cej – mówiła. Obiecała, że w przyszłości 
wybierze się do Piechowic na urlop.

R. Z.

Promowanie i wsPieranie

rozwoju sPortu dLa wszystkich

W ramach otwartego konkursu na 
dofi nansowanie w 2016 roku organizacji 
zajęć sportowych dla uczniów realizo-
wanych w ramach zadania „Promowanie 
i wspieranie rozwoju Sportu dla Wszyst-
kich”; „Wspieranie przedsięwzięć
w zakresie upowszechniania sportu 
dzieci i młodzieży” ogłoszonego przez 
Ministerstwo Sportu i Turystyki złożony 
został wniosek na dofi nansowanie zajęć 
sportowych dla uczniów, uwzględniają-
cy udział dzieci z klas I Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Piechowicach. Wniosek 
opiewa na kwotę 20 000 zł i obejmuje 
zajęcia nauki pływania w Termach 
Cieplickich, począwszy od lutego do 
kwietnia przyszłego roku. Finansowany 
jest w połowie z Funduszu Zajęć Spor-
towych dla Uczniów (FZSdU).

Wnioski dotyczące realizacji tego 
zadania będą rozpatrzone w terminie do 
15 stycznia 2016 r. Przy rozpatrywaniu 
bierze się pod uwagę wiele czynni-
ków. Miejmy jednak nadzieję, że po 
raz kolejny nasi uczniowie będą mogli 
skorzystać z bezpłatnych zajęć nauki 
pływania.

M. Głowala

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 2015r. poz. 1515 z późn. zm. ) oraz 
art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r.
o gospodarce nieruchomościami  ( t. j. 
Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) 
informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta 
Piechowice został wywieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do 
dzierżawy pod numerem:
RG. 6845.13.2015

czas Pracy URZĘDU MIASTA

i MOPS w okresie

Świątecznym i noworocznym 

Uprzejmie informuję, że dnia 24 
grudnia 2015 r. Urząd Miasta w Piecho-
wicach oraz Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej będzie nieczynny.

Za niedogodności przepraszamy.
Burmistrz Miasta Piechowice

Witold Rudolf
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Topola przy przystanku autobusowym
w Piechowicach Górnych do usunięcia

Uchwały rady

Pełna treść uchwał i załączników
jest dostępna na stronie internetowej

Urzędu Miasta Piechowice (BIP).

Pełna treść uchwał i załączników

Na XIV sesji w dniu 29 październi-
ka 2015 roku Rada Miasta Piechowice 
podjęła uchwały:

• Uchwała Nr 83/XIV/2015 Rady Miasta 
Piechowice w sprawie nadania tytułu Hono-
rowego Obywatela Miasta Piechowice Pani 
Irenie Santor

• Uchwała Nr 84/XIV/2015 Rady Miasta 
Piechowice w sprawie przyjęcia od Powiatu 
Jeleniogórskiego zadania polegającego na 
zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na 
terenie Gminy Miejskiej Piechowice

• Uchwała Nr 85/XIV/2015 Rady Miasta 
Piechowice w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Gminy Miejskiej Piechowice 
do przedsięwzięcia pod nazwą „Informaty-
zacja Gmin Lubomierz, Mirsk, Piechowice
i Wleń w celu wdrożenia e-usług publicznych 
II etap”

• Uchwała Nr 86/XIV/2015 Rady Miasta 
Piechowice w sprawie zmiany uchwały Nr 
41/VIII/99 Rady Miejskiej w Piechowicach
z dnia 9 marca 1999 roku w sprawie utworze-
nia Osiedla Piastów. Uchwała weszła w życie
z dniem podjęcia i tym samym została dokona-
na zmiana nazwy jednostki pomocniczej Osie-
dle Piastów na Osiedle Piastów-Pakoszów. Ko-
lejnymi działaniami będzie uchwalenie nowych 
statutów dla wszystkich Osiedli, w tej sprawie 
będą prowadzone konsultacje społeczne.

• Uchwała Nr 87/XIV/2015 Rady Miasta 
Piechowice z dnia 29 października 2015 roku 
w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej 
Piechowice na rok 2015

• Uchwała Nr 88/XIV/2015 Rady Miasta 
Piechowice z dnia 29 października 2015 roku 
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Miejskiej Piechowice na 
lata 2015-2020

• Uchwała Nr 89/XIV/2015 Rady Miasta 
Piechowice z dnia 29 października 2015 roku 
w sprawie wyboru ławników na kadencję 
2016-2019.

Do pełnienia funkcji ławników sądów 
powszechnych w wyniku przeprowadzone-
go głosowania tajnego zostały wybrane:

• Pani Sylwia Katarzyna Bańbor-Mężyk 
do Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze.

• Pani Irena Janina Kojro do Sądu Okrę-
gowego w Jeleniej Górze do orzekania
w sprawach z zakresu prawa pracy.

• Pani Bogusława Zofi a Janas do Sądu 
Rejonowego w Jeleniej Górze do orzeka-
nia w sprawach z zakresu prawa pracy.

• Pani Irena Zawlik do Sądu Rejonowe-
go w Jeleniej Górze do orzekania w spra-
wach z zakresu prawa pracy. 

R. L.

ławnicy wybrani na kadencjĘ 
2016-2019

Zgodnie z wydaną opinią dendrologiczną powyższe drzewo pomnikowe zostało zaata-
kowane przez  żółciaka siarkowego – groźnego grzyba chorobotwórczego powodującego 
intensywną brunatną zgniliznę drewna w rezultacie doprowadzając do obumarcia drzewa 
w przeciągu kilku lat.

Z uwagi na utratę wartości przyrodniczych oraz stworzenie zagrożenia dla bezpieczeń-
stwa ludzi i mienia zaistniały przesłanki do zniesienia formy ochrony przyrody i usunię-
cie drzewa.

W związku z tym, że władza wdrażająca 
Programy Europejskie wyraziła zgodę na 
wykorzystanie oszczędności powstałych 
w ramach realizacji projektu pn. „Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu w Gmi-
nie Miejskiej Piechowice” fi nansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 
2007-2013 w listopadzie 2015r. przeprowa-
dzono dodatkowe zamówienie publiczne 
na dostawę 28 zestawów komputerowych, 
z których 8 szt. zostanie przekazanych do 
Benefi cjentów Ostatecznych z listy rezer-
wowej projektu, 10 szt. uzupełni zasoby 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach, 
9 szt. trafi  do Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II i 1 szt. planowana jest do instalacji
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 
Trwają prace nad uruchomieniem dostępu 

do Internetu dla 8 gospodarstw domowych 
z listy rezerwowej.

Przypomnijmy, że w maju 2015 roku 
sprzęt komputerowy, zakupiony w ra-
mach tego projektu trafi ł do 30 rodzin
z terenu Gminy, które zostały wybrane 
komisyjnie według kryteriówokreślonych 
w dokumentach programowych konkur-
su. W sprzęt komputerowy wzbogaciły się 
wówczas także: Szkoła Podstawowa nr 1, 
Gimnazjum im. Jana Pawła II, Piechowicki 
Ośrodek Kultury oraz MOPS.

Projekt zostanie zakończony z końcem 
roku 2015.

„Dotacje na Innowacje”, „Inwestujemy
w Waszą przyszłość”  - projekt współfi nansowany 
ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. 
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
Priorytet 8 Społeczeństwo informacyjne – zwiększa-
nie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu eInclusion.

Dodatkowe komputery
dla Gminy Miejskiej Piechowice

podziĘkowanie

Serdecznie dziękuję radnej Monice Stawickiej za ufundowanie fl ag narodowych oraz 
uchwytów, którymi udekorowano 11 listopada ulicę Żymierskiego na odcinku od pętli
w Piechowicach Górnych do ul. Turystycznej.

Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf
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Tegoroczne remonty dobiegają końca

PrzyPominamy

w terenie niezabudowanym

obowiązkowe odblaski!
W wyniku ubiegłorocznej nowelizacji 

ustawy o ruchu drogowym zmieniło się 
w Polsce prawo i po zmroku każdy pieszy 
poruszający się poza obszarem zabudowa-
nym zobowiązany jest do posiadania ele-
mentu odblaskowego, chyba, że porusza się 
chodnikiem. Za brak odblasku grozi mandat 
w wysokości od 20 do nawet 500 złotych.

Prosimy szczególnie o uwagę miesz-
kańców przemieszczających się pomiędzy 
Piastowem a stacją paliw Muller, gdyż jest 
to teren niezabudowany.

W zawiązku z przeprowadzonym remontem mostu na ulicy Żymierskiego, 
wprowadzona została nowa organizacja ruchu. Ze względu na liczne uwagi miesz-
kańców dotyczące jego oznakowania i samego położenia chodnika, zaproszono 
w dniu 22.10.2015 przedstawicieli DSDiK we Wrocławiu jako właściciela obiek-
tu w celu dokonania wizji lokalnej i podjęcia działań mających na celu popra-
wę bezpieczeństwa. Zgodnie z zapewnieniami takie działania DSDiK podejmie 
w najbliższym czasie.

Jak zatem powinni poruszać się piesi w obrębie mostu? Wąska część mostu 
(wyglądająca na chodnik) nie służy jako przejście i ruch pieszy po tej stronie 
mostu jest zabroniony, na co wskazują ustawione znaki drogowe. Piesi idący 
w stronę Kościoła od strony miasta, powinni przejść na drugą stronę ulicy już na 
wysokości kiosku RUCH-u. 

Informuję, że zgodnie z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym do-
zwolone jest również warunkowe przechodzenie na drugą stronę ulicy na linii 
między dwoma sklepami odzieżowymi przed mostem, w obrębie skrzyżowania 
z ulicą Kamienną, przy zachowaniu szczególnej ostrożności – pomimo braku 
oznaczonego przejścia dla pieszych.

Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

Z uwagi na okres jesienno-zimowy, 
w którym oświetlenie dróg gminy Pie-
chowice staje się dla mieszkańców i 
użytkowników dróg sprawą wyjątkowo 
ważną,  uprzejmie informuję, że wszel-
kie uwagi dotyczące stanu technicznego 
oświetlenia należy zgłaszać do Urzędu 
Miasta. Uzyskane informacje o awariach 
oświetlenia drogowego pracownicy na-
szego Urzędu będą przekazywać do 
odpowiedniej jednostki TAURON Dys-
trybucja, z którą Gmina Piechowice ma 
zawartą umowę na konserwację i bieżące 

utrzymanie urządzeń oświetleniowych. 
Zgłoszenia należy kierować drogą elek-
troniczną na adres: komunalne @piecho-
wice.pl lub telefonicznie na numer 75/75 
489 13 i 75/75 489 00.

Jednocześnie informuję, że na terenie 
miasta nie ma planowanych wyłączeń 
oświetlenia drogowego w celu uzyska-
nia oszczędności. Brak oświetlenia może 
być spowodowany tylko awarią lub pra-
cami konserwatorskimi.

Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

Realizacja tegorocznego planu odbudo-
wy oraz remontów dróg gminy Piechowice 
jest na finiszu. Przy udziale środków dota-

cji z Ministerstwa Administracji i Cyfry-
zacji na odbudowę strat spowodowanych 
przez intensywne opady deszczu został od-

budowany:
1.  Odcinek ulicy 

1-go Maja i Za-
wadzkiego (Etap I) 
o długości 686,0 m

2. Odcinek kana-
lizacji deszczowej 
w ulicy Orzesz-
kowej od rowu 
melioracyjnego 
do skrzyżowania z 
ulicą Prusa wraz z 
wykonaniem nowej 
nawierzchni drogi o 
dług. 117,0 m.

Wybudowano 
też dalszy odcinek 

kanalizacji deszczowej w ulicy Orzesz-
kowej (już ze środków własnych gmi-
ny) tj. od skrzyżowania z ulicą Prusa do 
ul. Tysiąclecia. 

3. Dobiegają końca roboty związane 
z odbudową ul. Zawadzkiego (Etap III) 
dług. 322,0 m

Ponadto wykonano naprawę nawierzch-
ni dróg gminnych za pomocą tzw. remon-
tów cząstkowych o łącznej powierzchni 
1345,0 m2, które wykonywał Zakład 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piecho-
wicach. Naprawiono następujące drogi: 
ul. Nadrzeczną, Łuczyńskiego, Szkolną 
(Osiedle), Kopernika, Świerczewskiego, 
Cieplicką, Reja, Sienkiewicza, Prusa, 
Boczną, Rycerską, Piastowską, Leśną, 
Brzozową, Zawadzkiego (górny odcinek), 
Kolonijną i Śnieżną. 

Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

Ulica 1 Maja po remoncie.

Jak poruszać się po moście przy kościele?

Komu zgłosić, gdy nie świecą latarnie
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1. Drogi gminne utrzymuje – Za-
kład Usług Komunalnych Spółka z o.o. 
w Piechowicach, ul. Boczna 15 e-mail:  
zuk@piechowice.pl tel. 75/76 12 165 

Odpowiedzialny: kierownik ds. tech-
nicznych – Piotr Woźniak tel: 605 769 247

2. Drogi powiatowe 
a. Droga Pakoszów – Piastów  w Pie-

chowicach tj: ul. Pakoszowska, ul. Pia-
stów

b. Droga Piechowice – Michałowice 
tj: ul. Sudecka

utrzymuje – Zakład Usług Komunal-
nych Spółka z o.o. w Piechowicach, ul. 
Boczna 15, e-mail: zuk@piechowice.pl 
tel. 75/76 12 165

Odpowiedzialny: kierownik ds. tech-
nicznych - Piotr Woźniak tel: 605 769 247

c. ul. Piastowska (odcinek dług.325 
m od drogi krajowej nr 3 w kier. Szklar-
skiej Poręby)

utrzymuje – MZGL Szklarska Poręba
Odpowiedzialna: Magdalena Kroh-

Siudak – tel. 75/75/47 749
po godz. 15.00 – dyspozytor tel. 536 

863 093 lub 75/75 25 59

3. Droga wojewódzka (droga nr 366) 
– ul. Żymierskiego w Piechowicach

Utrzymuje: Firma Transportowo-Usłu-
gowa „Czepiel” Anna Czepiel,

Płóczki Dolne 56A, 59-600 Lwówek 
Śląski, w ramach umowy z DSDiK we 
Wrocławiu

– Dyspozytura Lwówek Śląski, ul. 
Oświęcimska 68, dyżurny – 75/713 65 10

– Odpowiedzialny z ramienia DSDiK 
– Jolanta Kalina – tel. 75/75 510 18 

lub 19, w. 11
– Marcin Stasiak – tel. 609 799 081

4. Droga krajowa nr 3 tj: ul. Jelenio-
górska, ul. Turystyczna

utrzymuje – Zakład Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego „ZABERD” S.A. we 
Wrocławiu

ul. Bystrzycka 24, tel.71/790 81 00
– odpowiedzialny – Krzysztof Karpiń-

ski tel. 500 031 951
– podwykonawca: „Przedsiębiorstwo 

Budowlano-Transportowo-Usługowe 
Marian Dobrowolski” Ścięgny 49, Ścię-
gny tel: 75/76 18 355

Obwód Drogowy Piechowice
– Anna Mrozek – Kierownik OD Pie-

chowice – tel. 75 76 12 251/662 297 769

informacja

o zimowym utrzymaniu dróg

na terenie gminy Piechowice

w okresie 2015/2016

Ponad 19 milionów złotych będą wy-
nosiły prognozowane przychody Gminy 
Miejskiej Piechowice w 2016 roku. Tak 
wynika z projektu budżetu, przedłożonego 
radnym przez burmistrza. Jakie inwestycje 
są planowane na przyszły rok?

Planowane wydatki budżetu wyniosą 
około 19,5 mln. złotych. Deficyt budżetu, 
w wysokości niespełna pół miliona złotych, 
zostanie pokryty z kredytu. Miasto planuje 
zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 
wysokości 1 miliona złotych. Jak wyjaśnił 
nam burmistrz Witold Rudolf, jest to kwota 
potrzebna do obsługi ewentualnych projek-
tów unijnych. Nie oznacza wcale, że kredyt 
zostanie zaciągnięty. W budżecie na 2015 
rok był zapis o zaciągnięciu kredytu na 
700 tysięcy złotych, ale Gmina ostatecznie 
z niego nie skorzystała. W 2016 roku Gmi-
na planuje spłacenie rat kredytów na kwotę 
ponad pół miliona złotych.

Dochody na 2016 rok zaplanowane zo-
stały na poziomie 90,05% w stosunku do 
przewidywanego wykonania planu docho-
dów za 2015 rok. Na spadek planowanych 
w 2016r. dochodów wpływ ma kilka czyn-
ników. Najważniejsze to: zakończenie 
projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Miejskiej Piecho-
wice”, zmniejszenie o 1,1 miliona złotych 
dotacji celowych na usuwanie skutków 
klęsk żywiołowych, zmniejszenie o pra-
wie 40 procent dotacji celowych na reali-
zację bieżących zadań własnych z zakresu 
pomocy społecznej, zmniejszenie o ponad 
10 procent dotacji celowych na zadania 
bieżące z zakresu administracji rządowej 
oraz innych zadań zleconych ustawami 
oraz zmniejszenie o 1 procent subwencji 
oświatowej.

Możliwe jednak, że w praktyce dochody 
będą wyższe. Miasto przedstawiło wykaz 
nieruchomości gruntowych do sprzedaży 
na 2016 rok, na łączną kwotę 2,5 miliona 
złotych. Do planowanych dochodów z tej 
sprzedaży w projekcie budżetu przewidzia-
no jednak kwotę dużo niższą – ponad pół 
miliona złotych – z uwagi na zastój panują-
cy na rynku obrotu nieruchomościami.

Przewidziane w projekcie budżetu 
dopłaty do taryfy zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków wynoszą 930 
tysięcy złotych. To różnica między tym, 
co płacą mieszkańcy a stawkami, które 
obowiązują w Karkonoskim Systemie 
wodociągów i Kanalizacji. Niewiele 

mniej – 713 tysięcy złotych, miasto do-
płaci do utrzymania zbiorowej komuni-
kacji miejskiej.

Na bieżące utrzymanie dróg przewiduje 
się kwotę 480 tysięcy złotych. Ponadto na 
remonty dróg gminnych, przepustów i stu-
dzienek, wymianę znaków drogowych itp. 
przewidziano 220 tysięcy złotych.

Miasto przewidziało też kilka zadań in-
westycyjnych. 150 tysięcy złotych zare-
zerwowano na dokumentację projektową 
przebudowy wiaduktów kolejowych, 220 
tysięcy złotych – na budowę odcinka dro-
gi w ul. Orzeszkowej. 260 tysięcy złotych 
to kwota przewidziana na wkład własny w 
odbudowę zniszczonych w wyniku nawal-
nych opadów i powodzi dróg (wraz z ele-
mentami odwodnienia): ul. Zawadzkiego, 
zabudowa Piastówki plus most przy bu-
dynku nr 23, ul. Kolonijna I etap, ul. Leśna, 
ul. Śnieżna wraz z dokumentacją. Wiele 
wskazuje, że w 2016 roku wykonana zo-
stanie dokumentacja projektowa dla rejonu 
osiedla przy ul. Szkolnej. Na to miasto za-
rezerwowało 100 tysięcy złotych. Szerzej 
o koncepcji zagospodarowania centrum 
pisaliśmy w ubiegłym roku. 50 tysięcy zło-
tych pochłonie (jako wkład własny) prze-
budowa parkingu przy Urzędzie Miasta 
w Piechowicach.

Przewidziano też drobne inwestycje 
w szkołach: doposażenie placu zabaw przy 
SP nr 1 (20 tysięcy złotych), przygoto-
wanie projektu rewitalizacji budynku SP 
nr 1 (60 tysięcy złotych), doprowadzenie 
cieplej wody z kotłowni do budynku szko-
ły w Gimnazjum im. Jana Pawła II (30 
tysięcy złotych), modernizację dachu na 
budynku Przedszkola Samorządowego nr 
1 (50 tysięcy złotych), wymianę pieca CO 
w Przedszkolu nr 2 (50 tysięcy złotych).

To tylko niektóre z szeregu zadań, prze-
widzianych w projekcie budżetu na przy-
szły rok. Należy pamiętać, że jest to na 
razie tylko projekt. Decyzja o tym, czy 
wejdzie w życie i jakie będą w nim zmiany, 
należy do rady miejskiej. Sesja budżetowa 
odbędzie się prawdopodobnie w grudniu.

Projekty Uchwały Budżetowej oraz 
Wieloletniej Prognozy Finansowej znaj-
dują się na stronie www Miasta, w Biu-
letynie Informacji Publicznej, w dziale 
„Zarządzenia Burmistrza” i dziale „Bu-
dżet”.

R.Z.

Co znajdziemy
w projekcie budżetu?
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25 października w Polsce odbyły się wy-
bory parlamentarne. Wyniki są powszech-
nie znane, ale przypominamy je zgodnie ze 
złożona wcześniej obietnicą. Przybliżymy 
też, jak głosowali mieszkańcy Piechowic.

Zdecydowanym zwycięzcą wyborów do 
Sejmu jest Prawo i Sprawiedliwość, które 
uzyskało 37,58 procent poparcia. Drugie 
miejsce zajęła Platforma Obywatelska z 
poparciem 24,09 procent. Trzeci wynik 
uzyskał Ruch Kukiza, na którego głosowa-
ło 8,81 procent wyborców. W Sejmie znaj-

dą się także przedstawiciele Nowoczesnej 
Ryszarda Petru (ugrupowanie to uzyskało 
poparcie 7,60 procent) oraz Polskie Stron-
nictwo Ludowe (5,13 procent). Frekwencja 
w wyborach wyniosła 50,92 procent.

Przekładając wyniki na mandaty posel-
skie: PiS ma w Sejmie VIII kadencji 235 
posłów, Platforma Obywatelska – 138, 
Kukiz ‘15 – 42, Nowoczesna Ryszarda Pe-
tru – 28, PSL – 16. Pozwoli to partii PiS na 
samodzielne rządy.

Do Sejmu nie weszły: Zjednoczona Le-

wica, która miała poparcie wielkości 7,55 
procent. Był to jednak komitet koalicyj-
ny i próg wyborczy dla takiego komitetu 
wynosił 8 procent, partia KORWiN – 4,76 
procent, Razem – 3,62 procent oraz inne, 
mniejsze ugrupowania.

Patrząc na mapę administracyjną kraju, 
PiS wygrał w 14 z 16 województw. PO 
była lepsza jedynie w województwach Za-
chodniopomorskim i Pomorskim.

Na Dolnym Śląsku lepsze było Prawo 
i Sprawiedliwość, choć w Powiecie Je-

l en iogór sk im 
z w y c i ę ż y ł a , 
podobnie jak w 
Jeleniej Górze, 
Platforma Oby-
watelska. Nie 
inaczej było w 
Piechowicach. 
Na Platformę 
O b y w a t e l s k ą 
głosowało 31,43 
wyborców, któ-
rzy poszli do 
urn. Na Prawo i 
Sprawiedliwość 
głosowało 26,52 
procent wybor-
ców. Przelicza-
jąc to na głosy: 
PO uzyskała 749 

głosów, PiS – 632. Trzecie miejsce w na-
szym mieście zajęła Nowoczesna Ryszarda 
Petru (9,53 procent, 227 głosów), czwarte 
– Kukiz ‘15 (9,27 procent, 221 głosów), 
piąte – Zjednoczona Lewica (8,85 procent, 
211 głosów). Na komitet KORWiN gło-
sowało 141 osób (poparcie 5,92 procent), 
Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 108 
osób (4,53 procent) a Partia Razem – 94 
głosy (3,94 procent). Frekwencja w Pie-
chowicach wynosiła 46,80 proc.

Indywidualnie najwięcej głosów w na-

szym mieście otrzymała Zofia Czernow 
z Platformy Obywatelskiej – 244. Drugi 
był Adam Lipiński – 226 głosów, a trzecia 
– Marzena Machałek (212 głosów (oboje 
PiS). Tuż za podium znalazł się Rafał Ma-
zur z Platformy Obywatelskiej. Na kan-
dydata z Piechowic głosowało 193 miesz-
kańców miasta. Kolejne miejsca zajęli: 
Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska (Zjed-
noczona Lewica) – 139 głosów, Grzegorz 
Stankiewicz (Nowoczesna) – 100 głosów, 
Stanisław Huskowski (PO) – 91 głosów, 
Robert Winnicki (Kukiz ‘15) – 90 głosów.

O ile w wyborach do Sejmu piechowicza-
nie postawili na Platformę Obywatelską, o 
tyle w wyborach do Senatu – na kandy-
data Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa 
Mroza. Otrzymał on 29,25 procent głosów. 
Drugi Hubert Papaj z PO miał o niecałe 4 
procent mniej (25,41 procent). Trzeci wy-
nik uzyskał kandydat niezależny Jerzy Po-
kój (20,86 procent), czwarty – Andrzej Do-
browolski ze Zjednoczonej Lewicy (13,11 
proc.), piąty – Zbigniew Skowron z PSL-u 
(6,24 proc.) a szósty – Kazimierz Klimek 
(5,14 proc.). Nieco inaczej wyglądają wy-
niki z powiatu jeleniogórskiego: zwyciężył 
Jerzy Pokój przed Krzysztofem Mrozem 
i Hubertem Papajem. Różnica między 
pierwszym a trzecim była minimalna, wy-
niosła 0,21 procenta (Pokój uzyskał 25,67 
proc. głosów, Papaj – 25,46 proc.).

Przypomnijmy, że z okręgu nr 1 (jelenio-
górsko-legnickiego) do Sejmu dostało się 
12 kandydatów. Są to: Adam Lipiński, Elż-
bieta Witek, Marzena Machałek, Krzysztof 
Kubów, Wojciech Zubowski i Ewa Szy-
mańska (PiS), Ewa Drozd, Stanisław Hu-
skowski, Zofia Czernow, Robert Kropiw-
nicki (PO), Elżbieta Stępień (Nowoczesna) 
i Robert Winnicki (Kukiz’15). W Senacie 
nasz region będzie reprezentował Krzysz-
tof Mróz z Prawa i Sprawiedliwości.

R. Z.

Powyborcza analiza

W lokalu Gimnazjum w Piechowicach
frekwencja wyniosła 49,91 procent i była najwyższa w mieście.

W dniu 22 października 2015 r. w siedzibie OSP w Piechowi-
cach odbył się Sentymentalno-Historyczny Wieczór Kresowy 
upamiętniający 70 rocznicę przyjazdu pierwszych Osadników 
na ziemię odzyskane oraz Kresowian wysiedlonych z ich oj-
czyzny. Koncert odbył się z inicjatywy Burmistrza Miasta Pie-
chowice - Witolda Rudolfa, Prezesa Stowarzyszenia Kultural-
nego „Krajobrazy” - Tadeusza Samborskiego oraz Prezesa OSP  
w Piechowicach - Waldemara Wojtasia. W wydarzeniu udział 
wzięli znani artyści tj.: Aurelia Sobczak znana m.in. z serialu „M 
jak Miłość”, Stanisław Górka, który występował w serialu „Pleba-
nia” oraz Barbara Droździńska – piosenkarka i Leonid Volodko – 
pieśniarz, poeta obdarzony niezwykłym głosem i charyzmatyczną 
osobowością.

Sentymentalno-Historyczny Wieczór Kresowy
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Rogata pasja państwa Michalskich
Matylda jest najstarsza, 

ale bardzo spokojna, zdomi-
nowana przez grupę. Rządzi 
Celina. A Lusia? – To taki lu-
zak – mówi uśmiechając się 
Henryka Szpala-Michalska. 
Wraz z mężem Wojciechem 
Michalskim prowadzą gospo-
darstwo agroturystyczne w 
Piastowie. Oczkiem w głowie 
jest stado rzadko spotykanych 
w regionie... rogatych krów.

– Jest jeszcze byk, Ferdy-
nand – mówi pani Henryka. – 
Ale on taki spokojny, nie rości 
sobie praw do przywództwa. 
Jest reproduktorem.

Stado przyciąga wzrok tu-
rystów, którzy przyjeżdżają 
do agroturystyki. 

– To jest bydło szkockie. Stara rasa, 
sprowadzona do Polski – wyjaśnia H. 
Szpala-Michalska. – Nie są duże. Dorosła 
krowa ma do 500 kilogramów. Można po-
wiedzieć, że jest to rasa bezobsługowa.

Co to oznacza? – Że nie wymaga za 
dużo pracy – odpowiada gospodyni. – One 
prowadzą swoje życie. Rodzą się młode, 
przychodzimy rano i patrzymy, a tu stoi 
cielaczek. Nie wiemy, co, gdzie kiedy. Całe 
nasze zadanie to zapewnienie im wody 
i odpowiedniego terenu. Zimą trzeba je 
jeszcze dokarmiać.

Rogate krowy nie potrzebują nawet obo-
ry. Cały rok są w zagrodzie. – Nawet zimą 
stoją na dworze, w zagajniku świerkowym. 
Urządzają tam sobie legowiska. Mamy 
wiatę, ale one z niej nie korzystają. Przy-
chodzą tylko się najeść i z powrotem do 
lasu – tłumaczy pani Henryka.

Właściciele agroturystyki mówią, że kro-
wy rogate są bardzo łagodne, przyjaźnie 
nastawione. – Są przyzwyczajone do ludzi, 
bo zagroda jest blisko domu. Uwielbiają, 
jak się je karmi jabłuszkami – mówią.

Skąd pomysł na założenie takiego sta-
da? – Mieliśmy tutaj dużą łąkę i zastana-
wialiśmy się, co na niej zrobić – mówi pan 

Wojciech Michalski. – Na takiej 
pochyłej górce trudno coś upra-
wiać. No to uprawiamy trawę, 
którą zżerają nasze krówki. One 
idealnie nadają się na trudne, 
górskie warunki. Jedzą wszyst-
ko, nie trzeba łąk odchwasz-
czać. No i są świetną atrakcją 
turystyczną.

Stado podstawowe to wspo-
mniane krowy Matylda, Celina 
i Lusia oraz byk Ferdynand. 
Z czasem pojawiły się cielaki: 
Lusia ma byczka Lucjana, Celi-
na – Czesia, a Matylda to mama 
Milki.

Małe też spokojne, poza Lu-
cjanem. – Istny Lucyfer, nie 
usiedzi – mówi pan Wojciech. 
– Ani pastuch pod napięciem go 
nie powstrzyma, ani drewniany 
płot. Patrzę przez okno, a on już 
za ogrodzeniem.

– Ale spokojnie – dodaje po 
chwili. – Nikomu krzywdy nie 
robi, nie wchodzi na podwór-
ka, nie niszczy, nie atakuje lu-

dzi. Pochodzi po ulicy, po 
łące, i za chwilę znowu 
wskoczy do zagrody.

Michalscy sami o so-
bie mówią, że są „miesz-
czuchami”. W 1995 roku 
zapragnęli zmienić swoje 
życie. Kupuli zrujnowany 
dom w Piastowie.

– Mieliśmy pomysł, 
żeby zrobić tu agrotury-
stykę – opowiada Hen-
ryka Szpala-Michalska. 
– Na remont potrzebo-
waliśmy mnóstwo pienię-
dzy. Wzięliśmy kredyt we 
frankach szwajcarskich 
i jeździliśmy do pracy do 
Niemiec, żeby ten kredyt 

spłacać. No i tak udało nam się uruchomić 
parę pokoi.

Pan Wojciech opowiada, jak wyglądał 
dom. – W salonie nie było sufitu. Odtwo-
rzyliśmy wszystko porządnie, z cegieł. Tak, 
jak to było za Niemca. Przez ten korytarz 
płynął strumyk, łazienka była na ganku – 
pokazuje. – W części gospodarczej była 
jedna wielka dziura.

– Niektórzy śmiali się, że to kupiliśmy. 
A my myśleliśmy tylko o tym, że jest tu 
tak pięknie – opowiada pani Henryka. – 
Gdy byliśmy u notariusza to okazało się, 
że wraz z tym domem jest jeszcze 11 hek-
tarów ziemi. Mówiłam: ja tego nie chcę, na 
co mi ta ziemia? Widać, Bóg nad nami czu-
wał, bo teraz bym jej za nic nie oddała.

Mają też kury, gęsi, kaczki. Co zrozu-
miałe – także i jajka. Dorabiają na tym. 
– Mięso gęsi kosztuje w markecie około 
10 złotych za kilogram, u nas 20 złotych. 
Mimo tego, nie brakuje nam klientów – 
mówią. – Ludzie wiedzą, że jest to zdrowe, 
ekologiczne, nie ma tu chemii.

Krowy rogate to rasa mięsna. Podobno 
królowa angielska je wołowinę tylko od 
krów tej rasy. Michalscy jeszcze nie jedli. 
– Dopiero od trzech lat mamy to stado – 
mówią.

Marzy im się stworzenie zagrody eduka-
cyjnej. – Chcemy zapraszać dzieci ze szkół 
i przedszkoli. Pokazywać im, jak wygląda 
krowa, gęś, kaczka. Na żywo, nie na obraz-
kach. Mamy inkubatory. Można obserwo-
wać, jak kaczuszki wylęgają się z jajek.

– Mało które dziecko dziś wie, że z piór robi 
się poduszki, albo że kiedyś pisało się piórem 
gęsim – mówi Henryka Szpala-Michalska. 
– A tu będziemy dzieciom pokazywać, jak 
przycinać takie pióra, jak nimi pisać.

Robert Zapora
W zagrodzie mają też kury, gęsi, indyki.

- Krowy są bardzo łagodne - mówi pani Henryka.
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Prezes klubu biathlonowego UKS Kro-
kus, wieloletni trener i nauczyciel – Ewelina 
Jedziniak otrzymała prestiżowe wyróżnienie 
w ramach programu „Sportowa Polska”.

Zarząd Klubu Sportowa Polska przyznał 
p. Ewelinie tytuł „Pasjonata Sportowej 
Polski 2015”. Jest to wyróżnienie dla osób, 
które budują sportowe oblicze gminy, pro-
mują sport i rekreację oraz zachęcają do 
uprawiania zdrowego stylu życia. Tytuł 
„Pasjonat Sportowej Polski” przyznawany 
jest przez Klub Sportowa Polska w ramach 
programu „Sportowa Polska”.

Pasjonat Sportowej Polski to także oso-
ba, która poprzez swoją pracę zawodową 
i działalność społeczną aktywizuje inne 
środowiska, a poprzez swoje działania jest 
wzorem i autorytetem dla mieszkańców, 
uczniów i sportowców. Wśród Pasjona-
tów Sportowej Polski są m.in.: trenerzy, 
instruktorzy, menedżerowie i animatorzy 
sporu, czy nauczyciele wychowania fi-
zycznego.

Kandydaturę E. Jedziniak do tego kon-
kursu zgłosiła Gmina Piechowice. – Pani 
Ewelina Jedziniak, jako wzorowy nauczy-
ciel dyplomowany wychowania fizycznego 
działa na rzecz promocji Miasta, aktywnie 
uczestniczy w imprezach i zawodach spor-
towych – czytamy w uzasadnieniu. –  Za-

angażowana jest w rozwój sportu wśród 
dzieci i młodzieży na terenie Gminy. Jest 
organizatorem wielu akcji i zawodów spor-
towych. Planuje i organizuje pozalekcyjne 
życie sportowe uczniów, angażuje wszyst-
kich uczniów do różnorodnych form ak-
tywności ruchowej.

Wymienionych jest szereg osiągnięć 
E. Jedziniak, dokonanych zarówno jako 
nauczyciel, prezes UKS Krokus, a także – 
jako organizator wielu imprez sportowych, 
jak choćby „Memoriał Łukasza Semeria-
ka w biathlonie letnim”. Jest to impreza 
zapoczątkowana w 2008 roku i kontynu-
owana do dziś – 5 czerwca każdego roku 
– w rocznicę tragicznej śmierci młodego 
biathlonisty. Impreza kierowana jest do 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjal-
nych z regionu jeleniogórskiego. Bierze w 
niej udział blisko 100 biathlonistów z Je-
leniej Góry, Szklarskiej Poręby, Sosnówki 
i Piechowic. Kolejną cykliczną imprezą, 
organizowaną przez E. Jedziniak są biegi 
przełajowe na terenie Gminy Piechowice, 
skierowane przede wszystkim do dzieci 
i młodzieży, mające na celu popularyzację 
zdrowego stylu życia i rywalizacji sporto-
wej. Odbywają się co roku na przełomie 
września i października.

Wymienionych jest też szereg projek-

tów, które zrealizowała laureatka nagrody. 
Wyróżnieni tytułem „Pasjonata Sportowej 
Polski 2015” zostali uhonorowani certyfi-
katami i medalami Klubu Sportowa Polska 
podczas oficjalnej uroczystości, która od-
była się 26 listopada w siedzibie Polskie-
go Komitetu Olimpijskiego w Warszawie. 
Pani Ewelinie serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów!

Redakcja

Pod koniec listopada odbyło się uro-
czyste otwarcie szkolnego placu zabaw 
z udziałem zaproszonych gości.

Budowa obiektu plus odbiór trwały 
prawie dwa miesiące, prace nad placem 
rozpoczęły się w sierpniu. Ciężko było 
znaleźć inwestora, który by spełnił nasze 
oczekiwanie za wyznaczoną kwotę. Ze 
względu na bezpieczeństwo uczniów dy-
rektorowi zależało, aby nawierzchnia była 
poliuretanowa dla HIC i żeby na obiekcie 
znalazło się więcej elementów do zaba-
wy (większość firm proponowało jeden 
element). Plac został zbudowany dzięki 
wsparciu Urzędu Miasta Piechowice, który 
pozytywnie zaopiniował wniosek dyrektora 

w ubiegłym roku i uwzględnił go w projek-
cie planu finansowego szkoły. Na plac za-
baw przeznaczono 50 tysięcy złotych.

W związku z licznymi pytaniami, do-
tyczącymi możliwości wykonania tego 
zadania taniej informujemy, że teren na 
którym znajduje się plac zabaw jest bardzo 
podmokły. Zastosowanie standardowego 

rozwiązania (tańszego) powodowałoby, 
że przy urządzeniach podczas opadów i po 
ich ustaniu tworzyłyby się kałuże, a co za 
tym idzie - teren byłby błotnisty i śliski. 
?Rozpoczęte w tym roku prace stanowią 
bazę do dalszej rozbudowy.

SP nr 1

Przy SP nr 1
powstał
plac zabaw

Ewelina Jedziniak uhonorowana 
tytułem „Pasjonat Sportowej Polski”
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W naszym mieście od wielu lat działa 
Związek Harcerstwa Polskiego. Piecho-
wicki szczep „Cicha Dolina” zrzesza około 
60 zuchów i harcerzy. Są to dwie drużyny 
młodzieżowe i jedna dziecięca tj. „Burza”, 
„Pogrom” i „Wesoła Kompania”. Wszyst-
kie drużyny spotykają się w Piechowickim 
Ośrodku Kultury. Dotychczas ich miejsce 
spotkań pozostawiało wiele do życzenia. 
Harcówka zlokalizowana na II piętrze bu-
dynku była niedocieplona, z niesprawną 
instalacją elektryczną i przeciekającym 

dachem. Po latach doczekała się remontu. 
Było to kilka miesięcy wytężonej pracy 
wielu osób. Wspólnymi siłami udało się 
zdziałać cuda. Wymieniona została instala-
cja elektryczna, stolarka okienna, ocieplo-
no oraz wyłożono płytami gipsowymi sufit 
i pomalowano ściany. Ten ogrom działań 
został wykonany dzięki zaangażowaniu 
Piechowickiego Ośrodka Kultury, rodzi-
ców i harcerzy oraz Zarządu Nieruchomo-
ści „Wspólny Dom”. 

Wielkie uznanie należy się rodzicom 
i starszym 
harcerzom, 
którzy przez 
kilka tygodni 
p r a c o w a l i 
przy remon-
cie harcówki 
ca łkowic i e 
społecznie. 
Mamy na-
dzieję, iż wy-
siłek włożony 
w stworzenie 
przyjemnej 
i ładnej sie-
dziby ZHP 
zachęci mło-
de osoby do 

wstępowania w szeregi harcerstwa, a także 
spędzania miło i aktywnie wolnego czasu.  
Uroczyste otwarcie harcówki zaplanowane 
jest na 17 grudnia 2015r.

Zuchy i harcerze składają serdeczne po-
dziękowania za wkład pracy i zaangażo-
wanie wniesione na rzecz piechowickiego 
harcerstwa dla:

Anny Kalisz – dyrektora Piechowickiego 
Ośrodka Kultury, Witolda Rudolfa – burmi-
strza Miasta Piechowice, Stanisława Gwizdy 
– prezesa Zarządu Nieruchomości „Wspólny 
Dom”, druha Arkadiusza Rudolfa – komen-
danta 8 Piechowickiego Harcerskiego Szcze-
pu „Cicha Dolina”, Jakuba Lesia,  Mateusza 
Kozika, Aleksandry Matusiak, Dagmary Ma-
tusiak, Adama Palbow, Piotra Tamioły, An-
geliki Urbaniak, Marcina Skrzypkowskiego, 
Daniela Zatońskiego i  Daniela Zasady.

dh. Magda

Harcówka jak nowa

Od kilku lat dzieci i młodzież uczestni-
czące w zajęciach plastycznych organizo-
wanych przez Piechowicki Ośrodek Kul-
tury systematycznie biorą udział w wielu 
konkursach plastycznych. Konkursy te 
mają rangę międzynarodową, ogólnokra-
jową, powiatową i lokalną. Na szczególne 
wyróżnienie wśród piechowickich uczest-
ników zajęć zasługują: Angelika Urba-
niak, Aleksandra Matusiak oraz Martyna 
Sieńkowiec. Angelika Urbaniak w ostat-
nim czasie zajęła II miejsce w międzyna-

rodowym IV konkursie plastycznym pt. 
„Krakonoš – Rűbezahl – Rzepiór: Duch 
Karkonoszy” pod patronatem Euroregio-
nu NYSA oraz II miejsce w Konkursie 
plastycznym pt. „Śniło mi się że…” or-
ganizowanym przez Miejski Dom Kul-
tury „Muflon” w Jeleniej Górze. Kolejna 
utalentowana artystka to Aleksandra Ma-
tusiak która może się poszczycić również 
II miejscem w konkursie plastycznym 
„Śniło mi się że…” oraz wieloma suk-
cesami w poprzednich latach. Martyna 

Sieńkowiec zajęła natomiast miejsce III 
we wspomnianym konkursie „Śniło mi się 
że…”. Sukcesy młodych artystek uskrzy-
dlają cały zespół oraz motywują mnie 
jako instruktora do coraz bardziej wyszu-
kanych i różnorodnych zajęć. Laureatkom 
serdecznie gratuluję i życzę sukcesów 
w dalszej karierze artystycznej!

Monika Ross
instruktor plastyczny

Sukces młodych artystek!

W trakcie remontu.

Harcówka przed remontem.
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ak zatytułowany spektakl zaprezen-
towali podczas wtorkowej wieczorni-

cy uczniowie z Koła Teatralnego SP nr 1 
w Piechowicach. Była to uroczystość zor-
ganizowana przez Piechowicki Ośrodek 
Kultury z okazji Narodowego Święta Nie-
podległości. Spektakl teatralny był tylko 
fragmentem bogatego programu artystycz-
nego, który licznie przybyli goście mogli 
obejrzeć i usłyszeć tego dnia. Wzbudził on 
jednak największe emocje i został nagro-
dzony bardzo długim aplauzem publiczno-
ści. Młodzi artyści dali z siebie wszystko, 
a scenariusz  spektaklu bazował na różno-
rodności akcji, miejsca, form wyrazu i za-
plecza technicznego. 

– Doskonałe aktorsko–reżyserskie przed-
sięwzięcie – podsumowała przedstawienie 
obecna na wieczornicy p. Zofia Czernow, 
Poseł na Sejm RP.

– Jesteśmy dumni, że mamy taką fanta-
styczną młodzież, która licznie przybyła 
na dzisiejszą uroczystość i zaprezentowała 

świetny program artystyczny – mówił Bur-
mistrz Piechowic p. Witold Rudolf gratulu-
jąc młodym artystom ze Szkoły Podstawo-
wej i Gimnazjum im. Jana Pawła II.

Gimnazjaliści oraz znakomity jeleniogór-
ski tenor p. Jerzy Rynkiewicz dostarczyli 
wszystkim obecnym nie mniej emocji niż 
spektakl teatralny. W programie poetyc-
ko – muzycznym prezen-
towanym przez uczniów 
Gimnazjum najbardziej 
wszystkich  złapała za ser-
ca piosenka „Człowieczy 
los” z repertuaru Anny 
German. Jerzy Rynkiewicz 
natomiast zaskarbił sobie 
serca publiczności wiązan-
ką piosenek żołnierskich, 
które wszyscy obecni wy-
konywali wraz z nim.

Było to wspólne śpiewa-
nie pieśni, które przez wie-
le pokoleń wyrażały pol-

ską nostalgię za niepodległym państwem 
i radość z odzyskania wolnej Polski. Dzia-
łanie to było odpowiedzią na zaprosze-
nie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
p. Andrzeja Dudy do wspólnego przeżywa-
nia tego wydarzenia w taki sposób, skiero-
wane do mieszkańców naszego miasta za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta Piecho-
wice. Trzeba to podkreślić, że wzruszenie 
i podniosła atmosfera towarzyszyły wie-
czornicy od samego początku. Już Hymn 
Państwowy wykonywany wspólnie na roz-
poczęcie uroczystości przez chór Harfa, Ze-
spół Szklarki, drużyny harcerskie „ Burza” 
i „ Pogrom” oraz wszystkich obecnych, 
zbudował wspólnotę i narodowego ducha 
wolności. Dalej było już tylko ciekawiej, 
radośniej i coraz bardziej patriotycznie.

POK

Ty jesteś wolność! Dyrektor i pracownicy Piechowickie-
go Ośrodka Kultury składają serdeczne 
podziękowania wszystkim osobom, 
organizacjom i instytucjom, które 
włączyły się w realizację  Narodowego 
Święta Niepodległości w Piechowicach.

T

Miejska Biblioteka Publiczna w Pie-
chowicach wzięła po raz kolejny udział w 
programie Biblioteki Narodowej „Zakup 
nowości wydawniczych do bibliotek”. 
Głównym celem programu realizowane-

go ze środków Biblioteki Narodowej w 
ramach Narodowego Programu Rozwoju 
Czytelnictwa, jest wzbogacenie i odnowie-
nie księgozbiorów polskich bibliotek pu-
blicznych. Z przyjemnością informujemy, 
że nasza biblioteka w tym roku otrzymała 
dofinansowanie w wysokości 3800 złotych, 
a pozyskane środki finansowe przeznaczo-
ne zostały na zakup wydawnictw popular-
nonaukowych, literatury pięknej dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

Zachęcamy wszystkich Mieszkańców 
naszego miasta, aby znaleźli czas na odpo-
czynek przy ulubionej lekturze. Zaprasza-
my do biblioteki!

POK

Nowości w bibliotecePiechowickie akcenty

we władzach karkonoskiego 
hufca zhP

Harcmistrzyni Maja Łabaziewicz zo-
stała ponownie wybrana komendantką 
Karkonoskiego Hufca ZHP w Jeleniej 
Górze. Była jedyna kandydatką na to 
stanowisko. Zjazd sprawozdawczo-
wyborczy odbył się 21 listopada w ho-
telu Europa w Jeleniej Górze.

Miło nam poinformować, że we wła-
dzach wybranych na kadencję 2015 
- 2018 znaleźli się także dwaj instruk-
torzy z Piechowic: hm. Arkadiusz Ru-
dolf został przewodniczącym Komisji 
Rewizyjnej Hufca, a phm. Robert Za-
pora – zastępcą przewodniczącego tej 
komisji.
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Nowe przepisy obejmą zmiany w zakresie:
• sprawowania i organizacji nadzoru peda-

gogicznego, w tym umocowania w ustawie 
wymagań wobec szkół i placówek, pozwa-
lających organom nadzoru pedagogicznego 
na badanie jakości pracy jednostek systemu 
oświaty, doprecyzowania trybu sprawowania 
nadzoru pedagogicznego (terminów realiza-
cji wydanych zaleceń, obowiązku dyrektora 
szkoły informowania organu sprawującego 
nadzór i organu prowadzącego o sposobie 
realizacji zaleceń) oraz zobowiązania organu 
prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej 
do analizy wyników nadzoru pedagogicz-
nego i ustalania sposobu ich wykorzystania. 
Zrezygnowano z ustalania poziomu spełnia-
nia wymagań: niski, podstawowy, średni, 
wysoki, bardzo wysoki, którym odpowiadały 
symbole literowe E, D, C, B, A;

• liczby uczniów w oddziałach klas I-III 
szkoły podstawowej. Limit uczniów w kla-
sach  I-III będzie można zwiększyć nie wię-
cej niż o 2 uczniów i tylko na wniosek rady 
oddziałowej, za zgodą organu prowadzącego 
i z obowiązkowym zatrudnieniem asystenta 
nauczyciela;

• finansowania zajęć realizowanych przez 
nauczycieli w ramach projektów  i progra-
mów finansowanych z udziałem środków 
europejskich. Nowe przepisy (art. 7e) umoż-
liwią nauczycielom realizowanie zajęć w ra-
mach projektów i programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich w ramach 
nawiązanego stosunku pracy. W przypadku 
braku chętnych nauczycieli zatrudnionych w 
szkole - do realizacji tych zajęć będzie można 
zatrudnić nauczycieli spoza szkoły, jednakże 
wyłącznie na podstawie Kodeksu Pracy;

• stosowania Karty Nauczyciela w stosun-
ku do nauczycieli zatrudnionych  w publicz-
nych placówkach doskonalenia zawodowe-
go. Nauczyciele zatrudnieni  w publicznych 
placówkach doskonalenia nauczycieli prowa-
dzonych przez ministrów stracili większość 
przywilejów z Karty Nauczyciela. Do 30 
kwietnia 2015 r. dyrektorzy tych placówek 
byli zobligowani do zaproponowania nowych 
warunków zatrudnienia;

• funkcjonowania szkół prowadzących 
kształcenie zawodowe m.in. w zakresie po-
stępowania rekrutacyjnego, prowadzenia 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych;

• zasad postępowania rekrutacyjnego do 
szkół sportowych oraz szkół dwujęzycznych,  

a także w zakresie przechodzenia uczniów do 
szkół różnych typów;

• zadań organu prowadzącego szkołę w za-
kresie zapewnienia szkole, w ramach dotych-
czas świadczonej obsługi administracyjnej, 
również obsługi prawnej. Dotychczasowe 
przepisy zobowiązują organ prowadzący szko-
łę do zapewnienia jej obsługi administracyjnej, 
finansowej i organizacyjnej. W praktyce szko-
ły często korzystały ze wsparcia, także obsługi 
prawnej zapewnianej przez organ prowadzący. 
Zmiana  w ustawie o systemie oświaty ma tyl-
ko na celu doprecyzowanie przepisu i usank-
cjonowanie dotychczasowej praktyki;

• zadań i struktury organizacyjnej insty-
tucji odpowiedzialnych za przygotowanie 
i przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych 
tj. CKE i OKE. Okręgowe Komisje Egzami-
nacyjne zostają przekazane pod nadzór Cen-
tralnej Komisji Egzaminacyjnej. Zmiana ta ma 
zapewnić spójność i lepszą efektywność sys-
temu egzaminów zewnętrznych. (zmiany te 
zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.);

• możliwości zwiększenia dotacji celowej 
na darmowy podręcznik, materiały edukacyj-
ne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów 
niepełnosprawnych z orzeczeniem o potrze-
bie kształcenia specjalnego, korzystających 
z podręczników, materiałów edukacyjnych 
lub materiałów ćwiczeniowych, dostosowa-
nych do potrzeb edukacyjnych i możliwości 
psychofizycznych tych uczniów. W związku 
z tym wprowadzono rozporządzenie Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2015 r. 
w sprawie wysokości wskaźników zwiększa-
jących kwoty dotacji celowej na wyposażenie 
szkół w podręczniki, materiały edukacyjne 
i materiały ćwiczeniowe dla uczniów nie-
pełnosprawnych. Dodatkowo, w przypadku 
zmiany szkoły przez ucznia niepełnospraw-
nego, który korzysta z przystosowanego do 
jego potrzeb podręcznika, podręcznik ten zo-
stanie przekazany do nowej placówki;

• wyboru rady rodziców – możliwa będzie 
kadencyjność tego gremium;

• ograniczenia dokumentacji prowadzonej 
przez szkoły poprzez połączenie programu 
wychowawczego i programu profilaktyki w 
jeden program;

• zadań publicznych placówek doskonale-
nia nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym. 
Rozszerzenie przepisu art. 77a ustawy o sys-
temie oświaty o:

- zobowiązanie tych placówek do podejmo-

wania działań na rzecz doskonalenia systemu 
oświaty, zgodnie z polityką oświatową pań-
stwa, w zakresie określonym w statutach tych 
placówek,

- umożliwienie ministrom prowadzącym 
placówki doskonalenia nauczycieli, po-
wierzania wykonywania zadań związanych 
z podnoszeniem jakości edukacji, po zapew-
nieniu środków na ich realizację;

• uznawania świadectw szkolnych wyda-
nych za granicą. Nowe przepisy spowodują 
m.in. skrócenie czasu postępowania niezbęd-
nego w sprawie uznania wykształcenia uzy-
skanego za granicą. Katalog świadectw uzna-
wanych w Polsce z mocy prawa, czyli bez 
konieczności przeprowadzania postępowania 
administracyjnego przez kuratorów oświaty, 
zostanie poszerzony o świadectwa maturalne 
wydane w państwach UE, EOG lub OECD;

• zadań międzynarodowej współpracy 
dzieci i młodzieży. Dodanie nowego artykułu 
94c, który przewiduje, że w zakresie nieokre-
ślonym w umowie międzynarodowej lub w 
przypadku braku umowy międzynarodowej 
dot. współpracy dzieci i młodzieży, minister 
edukacji może wspierać działania z tego za-
kresu, w tym poprzez ich dofinansowanie. 
Przy realizacji tych działań ma być uwzględ-
niony wieloletni plan współpracy zagranicz-
nej ministra edukacji zgodny z wieloletnimi 
strategiami w zakresie spraw zagranicznych, 
o których mowa w ustawy z 4 września 1997 
r. o działaniach administracji rządowej;

pobierania opłat za e-dziennik. Z dniem 
1 września 2015 r. zakaz pobierania jakich-
kolwiek opłat od rodziców za dostęp do e-
dzienników będzie wynikał wprost z ustawy 
o systemie oświaty. Dotychczasowe regula-
cje, wynikające z rozporządzenia oraz apele 
resortu edukacji nie zapobiegły nakładaniu 
opłat za korzystanie z dzienników elektro-
nicznych;

• kontynuacji stażu na wyższy stopień 
awansu zawodowego po urlopie rodziciel-
skim. Nauczyciele - rodzice nie będą musieli 
już wybierać między urlopem rodzicielskim 
a awansem zawodowym. Nowy przepis 
pozwoli im na półtoraroczną nieobecność 
w pracy w trakcie stażu.

K. Szymanowska
Źródło: Ustawa z 20 lutego 2015 r. o zmia-
nie ustawy o systemie oświaty oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz.U. 2015 r., poz. 357)

Zmiany w prawie oświatowym cz. 2

zdolny Ślązak gimnazjalista

4 listopada 2015 r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach od-
była się kolejna Edycja konkursu języka angielskiego „zDolny Ślązak Gimnazjalista”.

Do konkursu stanęło dziesięcioro uczestników. Uczniowie sprawdzili znajomość ję-
zyka angielskiego w zakresie leksykalno-gramatycznym i czytania ze zrozumieniem. 
Wykazali się także wiedzą na temat kulturoznawstwa oraz elementów historii i geografii 
krajów anglojęzycznych. Najlepszy okazał się Norbert Mazurek z klasy III B, który 
uzyskując 35 punktów z 40 możliwych, przeszedł do kolejnego etapu. Gratulujemy.

Mirosława Szefer

zimowa przerwa Świąteczna

Zgodnie z podstawą prawną: § 3 ust. 1 pkt 
2 rozporządzenia Ministra Edukacji Naro-
dowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w 
sprawie organizacji roku szkolnego- Dz. U. 
Nr 46, poz. 432, z późn. zm. Dyrektor Szko-
ły Podstawowej nr 1 w Piechowicach infor-
muje, że zimowa przerwa świąteczna będzie 
trwać od 23.12.2015 r. do 31.12.2015 r.
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PRZEDSZKOLE nr 1

Dnia 30.10.2015r. odbył się w naszym 
przedszkolu „Bobas Maraton”, czyli rowero-
we zmagania małego przedszkolaka.

Dzieci przyprowadziły rowery i przy-
niosły kaski ochronne. Do pomocy i ki-
bicowania zaprosiliśmy rodziców, którzy 
mocno zaangażowali się w organizację 
i przebieg imprezy. Zaprosiliśmy gości z Urzę- 
du Miasta. Pan Burmistrz przekazał nam pre-
zent w postaci miodu, który wykorzystamy 
do pieczenia świątecznych pierników. Obec-
nością zaszczycili nas: prezes ZUK-u p. Wal-
demar Wojtaś, prezes OSP p. Marek Flieger, 
inspektor ds. Oświaty i Kultury p. Kamila 
Szymanowska, pełnomocnik Burmistrza ds. 
rozwiązywania problemów alkoholowych 
i narkomanii p. Elżbieta Tokarek. W ramach 
realizacji planu profilaktycznego „Przeciw-
działania alkoholizmowi i narkomanii” Urząd 
Miasta sfinansował zakup trzech rowerków, 
które wzbogaciły przedszkolne zaplecze. 
Jako koordynator imprezy dziękuję w tym 
miejscu przewodniczącej Rady Rodziców 
pani Joannie Piktel za zakup rowerków i pre-
zentów. Po części oficjalnej udaliśmy się na 
wyznaczone trasy. Wszystkie dzieci podążały 
za pilotem panem Piotrem Zamorskim, który 
mierzył czas przejazdu, a wyłonieni spośród 
rodziców sędziowie notowali wyniki, aby 

wyłonić z każdej grupy najszybszą dziew-
czynkę i najszybszego chłopca. Gdyby na 
trasie coś się wydarzyło, to w punkcie medycz-
nym pierwszej pomocy udzielała pielęgniarka 
p. Henryka Jasińska. Wszyscy uczestnicy czę-
stowali się smakołykami, przygotowanymi 
przez rodziców, zgromadzonymi na „szwedz-
kim stole”, oraz upieczonymi ziemniakami 
z pysznym sosem czosnkowym. Zwycięzcy 
otrzymali nagrody, a pozostali uczestnicy – 
pamiątkowe medale. Zwieńczeniem imprezy 
był pokaz umiejętności psa ratownika „Grota”, 
prowadzony przez p. Tomasza Trusewicza (za-
wodowego strażaka). P. Tomasz i p. Piotr są ra-
townikami – ochotnikami Grupy Karkonoskiej 
GOPR. Dziękujemy wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w organizację i przebieg imprezy.

Nauczyciel-wychowawca

Bobas maraton

W dniu 16 października w „Chat-
ce Puchatka” odbyło się „Pasowanie 
na starszaka”. Dzieci z grupy „Mądre 
Sowy” przysięgały być pilnymi, grzecz-
nymi, i uśmiechniętymi starszakami. 
Świetnie zdały egzamin, odpowiadając 
na zadawane pytania. Przedszkolaki „na 
pełnym uśmiechu” przypieczętowały 
swoją przynależność do najstarszej gru-
py, zjadając cytrynowy kwaśny kore-
czek. Po ślubowaniu p. dyrektor Anna 
Grzywnowicz-Szawel dokonała paso-
wania przy pomocy magicznego ołówka, 
dotykając nim ramienia każdego dziecka 
i wypowiadając słowa: „Pasuję Ciebie na 
starszaka”. Każde dziecko otrzymało dy-
plom oraz słodki upominek. 

Nauczyciel-wychowawca
V. Chodkowska

Pasowanie na Starszaka

PRZEDSZKOLE nr 2

„Witam wszystkich gości, dzisiaj święto 
Polski, Dzień Niepodległości”, tymi sło-
wami, Zuzia Jędrzejczuk, w imieniu grupy 
5 latków przywitała i rozpoczęła spotkanie 
z okazji Święta Odzyskania Niepodległo-
ści w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 
w Piechowicach. Potem było wspólne od-
śpiewanie wraz ze zgromadzonymi gośćmi, 
hymnu narodowego oraz wiersze, piosenki 
patriotyczne i tańce narodowe w wykonaniu 
przedszkolaków. W niejednym oku zakrę-
ciła się łza wzruszenia podczas śpiewu roty 

 i nie jeden z dorosłych zadumał się. Na twa-
rzach rodziców widać było dumę z zaanga-
żowania  dzieci w recytację wierszy, śpiew 
piosenek i tańce. A potem było już mniej 
oficjalne spotkanie z reprezentantami służb 
mundurowych: Panem dzielnicowym Kry-
stianem Czyżewskim, Strażnikiem Miejskim 
Panem Grzegorzem Rybarczykiem,  zastępcą 
naczelnika OSP w Piechowicach Panem Da-
riuszem Uzorko. Mieliśmy przyjemność go-
ścić również Pana  Witolda Rudolfa, Burmi-
strza Miasta Piechowice, który jak co roku, 

przyniósł dzieciom zdrowy 
miodek. Gościliśmy także 
Pana Marcina Ramskiego 
przewodniczego Komi-
sji ds. Edukacji, Sportu, 
Kultury i Turystyki, Panią 
dyrektor Marzenę Sąsiadę, 
i Panią Marię Skowron za-
stępcę dyrektora  Szkoły 
Podstawowej oraz wspa-
niałych Rodziców przed-
szkolaków. Wszystkim 
serdecznie dziękujemy za 
udział w uroczystości.

G. Popera

„Uroczyście biją dzwony
 w mieście flagi rozwinięto 
me serce się raduje, że obchodzę Polski święto”

Przekładaną, z powodu niesprzyjającej 
pogody, imprezę udało się zorganizować 
5 listopada 2015 roku na terenie przedszkola. 
Zabawę rozpoczął występ taneczny układu 
kujawiaka do piosenki „Jesienny Kujawia-
czek” w wykonaniu grupy Kotków. Następnie 
rozpoczęły się zabawy z rodzicami, z dynią 
w roli głównej. Były rzuty do dyni, układanie 
puzzli i biegi z dynią, w których rywalizowa-
ły dzieci na równi z rodzicami. W przerwach 
miedzy konkurencjami odbywały się wspól-
ne tańce i gry integracyjne. Tańczono taniec 
arabski, śpiewano „starego rolnika”, dużym 
powodzeniem cieszyła się zabawa „gąski, 
gąski do domu”. Podczas festynu nie odby-
ło się również i bez dodatkowych atrakcji: 
była loteria fantowa, potrawy z dyni, zabawki 
z balonów i oczywiście ognisko z kiełbaska-
mi. Zabawa była przednia, a na zakończenie 
każde dziecko losowało pluszaka.

Małgorzata Janasz

Festyn rodzinny
„Z dynią w roli głównej”

mgr Wioletta Uram



11/15 LISTOPAD 2015INFORMATOR  PIECHOWICKI

M I E S I Ę C Z N I K
S A M O R Z Ą D U  L O K A L N E G O

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

Nie zamówionych materiałów nie odsyłamy. Wydawca zastrzega sobie 
prawo do skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Nadesłanie 
materiałów równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na ich publikację. 
Niepodpisane teksty i zdjęcia w Informatorze Piechowickim pochodzą 
od redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
W wydaniu wykorzystano elementy grafi czne autorstwa Roberta 
Jaworskiego.

w w w . p i e c h o w i c e . p l

14

24 października w Filharmonii Dolno-
śląskiej w Jeleniej Górze i 25 październi-
ka w niedzielne popołudnie w piechowic-
kim kościele pw. św. Antoniego, odbył się 
spektakl teatralno-muzyczny, poświęcony 
pamięci Jana Pawła II.

W koncercie uczestniczył Chór Harfa
z Piechowic i Chór ze Szkoły Muzycznej
I st. im Janiny Garści w Jeleniej Górze. 
Chórami dyrygowały Pani Wiesława To-
biasz i Pani Monika Frąckiewicz. Gościnnie 
wystąpili aktorzy teatru jeleniogórskiego: 
Pani Aneta Kolendo i Pan Jacek Grondo-
wy. Autorem spektaklu był Pan Krzysztof 
Chyliński, adaptację i scenopis dla chó-
ru przygotował Pan Wiesław Michalski. 

Sprawił nam tym 
niewątpliwą ra-
dość. Jego trafne 
uwagi, osobiste wi-
zje podczas prób, 
były wspaniałą 
lekcją dla wszyst-
kich wykonawców. 
Dziękujemy.

Co zaprezento-
waliśmy podczas 
spektaklu? Ulubio-
ne pieśni Świętego 
Jana Pawła II. Kon-

cert rozpoczął Chór 
Harfa wykonując Credo-Mite Balduziego. 
Po połączeniu chórów wykonaliśmy: Bar-
kę, Abba Ojcze, Ave Maryja –Gamiltona, 
Gdy klęczę przed Tobą, You raise me uo- 
Josha Grobana (wersja polskojęzyczna), 
Panience na dobranoc.

Czytane sceny spektaklu w wykona-
niu Pani Anety i Pana Jacka wzbudzały 
gromkie brawa na widowni. To, co za-
prezentowali podczas koncertu, to artyzm 
z najwyższej półki. Niektórzy mówili po 
koncercie, że ten głos przypominał... Jana 
Pawła II. W trakcie koncertów widzieliśmy 
łzy w oczach widzów, łzy wspomnień, łzy 
wzruszeń. Właśnie z takim zamiarem orga-

nizowaliśmy spektakl. Chwila zadumy, za-
myśleń na pewno nikomu nie zaszkodziła. 
A jeśli obudziło to uczucie miłości do bliź-
niego – to zamierzony cel został zrealizo-
wany. Przygotowania spektaklu pod wzglę-
dem technicznym, wplecenie zdjęć, fi lmów 
w treść, to nie lada wyzwanie. Owacja na 
stojąco po koncercie to w naszym kościele 
rzadkość . W niedzielę tak się jednak stało. 
Była to największa zapłata dla organizato-
rów i uczestników. Wcześniejsze przeciw-
ności poszły w zapomnienie. Kto nie był 
niech żałuje.

Głównym organizatorem koncertu było 
Stowarzyszenie Chór Parafi alny Harfa, 
współorganizatorem – Piechowicki Ośro-
dek Kultury. Koncert był dofi nansowany 
ze środków Urzędu Miasta Piechowice,
w ramach współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Szczególne podzięko-
wania należą się sponsorom: Huta Julia 
obdarowała wykonawców kryształowymi 
pucharami, a Pani Małgorzata Sztabińska 
wykonała piękną grawerkę. Podziękowa-
nia należą się także Proboszczowi naszej 
parafi i – księdzu Ryszardowi Soroce, za 
wsparcie tego projektu. Słodkości jakie 
otrzymali wykonawcy sprawiły wielką ra-
dość, szczególnie dzieciom.

Andrzej Tobiasz

Wspomnienie JP II

Śpiewaczy Zespół „Szklarki” miał zaszczyt wystąpić w dniu 11 listopada 
2015 r. w Operze Wrocławskiej na VIII Festiwalu Tradycji Dolnego Śląska.
W festiwalu tym uczestniczyły 33 Zespoły Śpiewacze z powiatów dolnoślą-
skich. „Szklarki” bardzo serdecznie dziękują Panu Burmistrzowi Witoldowi 
Rudolfowi za pomoc i wsparcie w tym wspaniałym przedsięwzięciu.

W imieniu Zespołu
Urszula Musielak

„Szklarki” informują UWAGA!
Materiały do grudniowego wydania Infor-

matora Piechowickiego przyjmujemy w ter-
minie do 10 XII 2015r.

Adres: promocja@piechowice.pl

Prosimy o dotrzymanie tego terminu.
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Wyniki Lechii Piechowice
1. kolejka (23 VIII): Lesk Sędzisław – Lechia 

Piechowice 1:2 (0:2), bramki dla Lechii zdobyli: 
Pietrzykowski, Morański.

2. kolejka (30 VIII): Lechia Piechowice – Orzeł 
Mysłakowice 1:0 (1:0), Pietrzykowski

3. kolejka (6 IX): KS Łomnica – Lechia Pie-
chowice 2:5 (1:1), Nosal x2, R. Paradowski x2, 
Pietrzykowski

4. kolejka (13 IX): Lechia Piechowice – Czarni 
Przedwojów 2:1 (2:1), Pogorzała i Nosal

5. kolejka (20 IX) - pauza
6. kolejka (27 IX): Lechia Piechowice – Pogoń 

Świerzawa 0:3 vo. (na boisku było 0:1)
7. kolejka (4 X): Lechia Piechowice – Orzeł 

Lubawka 3:2 (2:2), R. Paradowski x2, Morański
8. kolejka (11 X): Lechia Piechowice – Orzeł 

Wojcieszów 2:1 (0:1), Myjak, Morański
9. kolejka (18 X): Piast Bolków – Lechia Pie-

chowice 3:3 (0:3), Pietrzykowski, D. Paradowski, 
R. Paradowski

10. kolejka (25 X): Lechia Piechowice – Olim-
pia II Kowary 4:4 (1:2), Nosal x2, Morański, 
Śmiech

11. kolejka (8 XI): Chojnik Jelenia Góra – Le-
chia Piechowice 1:4 (1:1), Pietrzykowski x3, Ko-
walski-Ciepiela

12. kolejka (11 XI): Woskar Szklarska Poręba – 
Lechia Piechowice 3:1 (3:1), Nosal

13. kolejka (15 XI): Lechia Piechowice – Pogoń 
Wleń 3:1 (2:0), Śmigasiewicz, Nosal, Morański

14. Kolejka (22 XI): Lechia Piechowice – Lesk 
Sędzisław 4:1 (2:0), Pietrzykowski, Nosal, R. Pa-
radowski, Misiura
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Zdjęcie z meczu Lechia - Pogoń Wleń (3:1).

Zakończyła się runda je-
sienna piłkarskich rozgry-
wek w klasie A. Zawod-
nicy Lechii Piechowice 
zajmują po 13. kolejkach 3. 
miejsce w grupie I i wciąż 
mają szansę na awans.

Do zajmującego drugie-
go miejsce Woskaru Le-
chia traci 5 punktów, a do 
lidera – Pogoni Świerzawa 
– 8. Niewykluczone, że 
w tym sezonie awansują 
dwie drużyny.

Trener seniorów Marcin 
Ramski jest zadowolony z postawy swoich 
podopiecznych w rundzie jesiennej. – Myślę, 
że jest to dobre miejsce. Niepotrzebnie stracili-
śmy kilka punktów, bo gdyby nie to to dystans 
do czołówki byłby trochę mniejszy – powie-
dział. – Szkoda meczu z Woskarem (Lechia 
przegrała 1:3), gdzie mieliśmy przewagę. Za-
brakło egzekutora, kogoś – kto wykańczałby 
stwarzane sytuacje. Nie mógł wystąpić z po-
wodu choroby nasz najlepszy strzelec Domi-
nik Pietrzykowski. Bolą też punkty stracone w 
Bolkowie: prowadziliśmy 3:0 a skończyło się 
remisem. Ostatniego gola straciliśmy w doli-
czonym czasie gry. Mecz z Kowarami (było 
4:4) różnie mógł się ułożyć, bo drużyna ta 
posiłkuje się zawodnikami z IV ligi. Jak ktoś 
źle trafi  to może grać z drużyną w większości 
złożoną z czwartoligowców.

W przerwie zimowej trener chciałby sprowa-
dzić do drużyny jednego, dwóch zawodników. – 
Mamy krótką ławkę rezerwowych i jak zawod-
nicy wypadają z powodu kontuzji czy kartek to 
potem jest kłopot – mówi. – Zimą jest trudniej 
pozyskać zawodnika niż po sezonie, bo kluby 
muszą wyrazić zgodę. Myślę, że w naszym re-
gionie współpraca między klubami wygląda do-
brze i jeżeli będzie ktoś chciał do nas przyjść,
a są tacy, to na pewno się porozumiemy.

O co będzie walczyć Lechia wiosną? – Na 
pewno o awans. Zobowiązuje nas do tego miej-
sce w tabeli. Gramy dość radosną piłkę, strze-
lamy dużo bramek, nasze mecze nie kończyły 
się wynikami 0:0 – argumentuje trener Ram-
ski. – Na dzisiaj wciąż nie wiemy, ile drużyn 

Lechia na trzecim

Pięć drużyn wystąpiło w październikowym turnieju przedszkolaków 
(rocznik 2009 i młodsi), zorganizowanym w Piechowicach w ramach Dnia 
Młodego Piłkarza. Byli też piłkarze z Piechowic. Zawody zorganizował 
klub Lechia (Marcin Ramski oraz Jarosław Bumażnik). Nie wyłaniano zwy-
cięzców, wszyscy uczestnicy otrzymali złote medale. Wręczono też wiele 
nagród indywidualnych. Piechowiczanin Damian Filiczkowski otrzymał 
nagrodę dla najlepszego zawodnika turnieju. Gratulujemy! Organizatorzy 
dziękują Radosławowi Bieńkowi za pomoc w organizacji turnieju.

W trakcie Dnia Młodego Piłkarza przekazano symbolicznie czek mamie 
Maksia Piwowarskiego. Wcześniej Lechia, wraz z klubem Karkonosze Je-
lenia Góra, zorganizowała charytatywny turniej. Dochód z niego przezna-
czony został na leczenie chorego na białaczkę chłopca. Udało się pozyskać 
10,5 tysiąca złotych!

Dzień Młodego Piłkarza

awansuje, czy będą jakieś baraże. Zaznacza, że 
nie będzie robił nic na siłę. – Kiedyś na pewno 
do ligi okręgowej powrócimy, ale nie chcemy 
wiązać sobie pętli na szyję, że musimy to zro-
bić w tym roku – dodał.

Największą przeszkodą mogą być fi nanse. – 
Klub nie opiera się tylko na seniorach. Mamy 
grupy młodzieżowe, w przyszłym roku chcemy 
uruchomić drużynę trampkarzy bądź juniorów – 
mówi. – Firmy nie są zbyt skłonne, by wspomóc 
w znaczący sposób sport. Pisaliśmy pisma, proś-
by. Naszym głównym sponsorem jest miasto.

Zwraca uwagę na coraz większe opłaty, jakie 
kluby muszą wnosić do Okręgowego Związ-
ku Piłki Nożnej. – Nie wszyscy zdają sobie
z tego sprawy, ale pochłaniają one znaczną część 
budżetu – mówi. – To są opłaty zgłoszeniowe, 
opłaty za transfery. Nawet za zawodnika, który 
ma 40 lat i grał kiedyś w jakimś klubie w pił-
kę a teraz chciałby przyjść do nas, też musimy 
związkowi zapłacić. Nie wspominając, że trze-
ba zapłacić sędziom, potem od tych opłat uiścić 

podatek. Płaci się za trzecią kartkę, a jeżeli ze-
spół otrzyma pięć kartek w jednym meczu to też 
jest dodatkowa opłata. Związek jak na razie nas 
nie rozpieszcza, bo w zamian nie mamy prak-
tycznie nic. Gdyby od czasu do czasu Związek 
ufundował jakieś puchary dla dzieci, albo za-
łatwił sponsora np. na stroje dla trzech najlep-
szych drużyn z poszczególnych lig, to inaczej 
by to wyglądało – podsumowuje M. Ramski.

Bardzo dobrze poradziły sobie najmłodsze 
grupy Lechii Piechowice: żacy i orlicy. W tych 
grupach wiekowych nie ma rozgrywek ligo-
wych, odbywają się turnieje. Żacy wszystkie 
turnieje zakończyli na pierwszym miejscu, or-
licy tylko w dwóch zajęli drugie miejsca, pozo-
stałe też wygrywając.

R. Z.
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