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Jesień ze sztuką w Bukowcu 2016
W dniach 17-18 września 2016 roku miało
miejsce niezwykłe wydarzenie. „W gościnie
u hrabiny von Reden – Jesień ze sztuką w Bukowcu” to cykl spotkań i wystaw zorganizowany przez Związek Gmin Karkonoskich (do
którego należą Piechowice), Deutsches KULTURFORUM östliches Europa, Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur Und Medien
oraz Kulturreferentin für Sclesien, Schlesisches
Museum zu Goerlitz w ramach Dni Dziedzictwa
Narodowego. Partnerem była Fundacja Doliny
Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej
a Patronatem Honorowym objęta została przez
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Marszałka Województwa Śląskiego, Konsulat Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu i Starosty Powiatu Jeleniogórskiego.
Oficjalne otwarcie imprezy miało miejsce
w pałacu w Bukowcu. Przybyłych powitał Witold Szczudłowski dyrektor biura ZGK. Aby
wprowadzić wszystkich w odpowiedni nastrój
na początek zaplanowano seminarium pt. „Mistrzowskie jak rzadko które…” Zamki i pałace
w Kotlinie Jeleniogórskiej. Arne Franke opowiedziała o ostatnich odkryciach widoków autorstwa
Friedricha Bernharda Wernera (1690-1776), który przedstawiał piękne i ciekawe widoki w sposób tak niezwykły, że do dzisiaj wywołują one
zachwyt wśród oglądających je widzów.
Część popołudniowa spotkania została rozpoczęta przejściem gości, ubranych w udostępnione stroje historyczne, z pałacu do Artystycznej Stodoły gdzie rozpoczęto wieczór
poetycki. Pochód poprowadził przybyły do
Bukowca Duch Gór Karkonosz. Początkowo
wydarzenie to miało mieć miejsce na przystani przy stawie Kąpielnik ale niestety padający
deszcz skutecznie to uniemożliwił. Wyziębieni uczestnicy przemarszu, po przybyciu
na miejsce zagrzali się kosztując likieru karkonoskiego. Znacznie poprawiło to humory
i umożliwiło wsłuchanie się w czytaną poezję.
Największą sobotnią imprezą był „Bal
u hrabiny” zorganizowany w Starym Browarze.
Wzięło w nim udział dobrze ponad sto osób.
Gości zabawiał zespół Szyszak. W trakcie zabawy przeprowadzono konkursy na najsmaczniejszą potrawę pałacową oraz na najciekawszy
strój historyczny. W pierwszym wyróżniono
potrawy przygotowane przez Pałac w Łomnicy i pałac w Pakoszowie, w drugim wyróżniono jedną parę i dwa stroje solowe. Odbyła się
także aukcja dzieł sztuki podarowanych przez
lokalnych twórców. Zebrane podczas niej pieniądze zostaną przeznaczone na rzecz rewitalizacji marmurowej ławeczki podarowanej przez
króla Prus Wilhelma IV w 1846 roku hrabinie
Fryderyce von Reden. Ławeczka ta zaginiona
po II wojnie światowej została odnaleziona
w zeszłym roku.
Najważniejszym jednak wydarzeniem
pierwszego dnia Jesieni ze sztuką w Bukowcu było wręczenie po raz pierwszy w historii
Honorowych tytułów Ambasadora Karkonoszy. Otrzymali je: biskup Stefan Cichy, Piotr
Napierała, Henryk Waniek, Tomasz Schulz,
Małgorzata Mierczak i Rhiemann Karsten.
Nagrody te przyznawane przez Kapitułę

są nadawane za promocję Karkonoszy przez
osoby na stałe mieszkające poza nimi. Dodatkowym uznaniem dla wyróżnionych był fakt,
iż nagrody otrzymywali z rąk samego Karkonosza. Kryształowe statuetki ufundowała Huta
„Julia” z Piechowic.
Trzeba przyznać, że uczestnicy balu bawili
się świetnie, humory im dopisywały, a i wykazali się dobrą kondycją tańcząc prawie do
białego rana.
Niedzielę rozpoczęto od oprowadzenia
chętnych po parku w Bukowcu. Utworzono
dwie grupy. Jedną poprowadził przewodnik
opowiadający po polsku, drugą po niemiecku.
Później zaproszono widzów na projekcję filmu pt. „Opiekunka Kotliny Jeleniogórskiej –
działalność hrabiny Fryderyki von Reden”.
Dla porównania zaproszono chętnych na
projekcję filmu o pałacu i parku w Morawie
oraz na prelekcję Marzeny MuszyńskiejSzweger o działalności Pałacu „Morawa” oraz
Fundacji Jadwigi.
Bardzo ciekawym a jednocześnie gromadzącym sporą publikę okazało się spotkanie
z baronową Eleonorą von Rotenhan, która
jako ostatnia przedstawicielka rodu urodziła
się i mieszkała w pałacu. Wspominała ona
czasy swojego dzieciństwa i beztroskich lat
spędzonych w Bukowcu. Przedstawiła swoją

rodzinę, znajomych odwiedzających Bukowiec oraz wiele ciekawych a nieznanych faktów jakie miały miejsce w pałacu. Zaprezentowała swoją rodzinę za lata 1854-1946. Mało
tego słuchacze dostali przetłumaczone na język polski wspomnienia baronowej wydane
przez Związek Gmin Karkonoskich.
Po krótkiej przerwie zaproszono na spotkanie
ze znanym pisarzem i wyśmienitym malarzem
krajobrazu Henrykiem Wańkiem. Opowiedział
on o swoich fascynacjach podczas malowania
poszczególnych elementów krajobrazu śląskiego, o jego pięknie i ukrytego w nim mistycyzmu. Największym jednak wydarzeniem,
nie tylko tego dnia, ale w ogóle całej imprezy
było przedstawienie koncertowej wersji opery
„Faust”, napisanej przez bywającego w Ciszycy Jana Wolfganga Goethego. Muzykę do tej
opery przez wiele lat tworzył właściciel Ciszycy Antoni Radziwiłł. W przedstawieniu wzięli
udział Tatiana Hempel (Małgorzata), Tomasz
Krzysica (Faust), Robert Gierlach (Mefisto)
oraz Poznański Chór Kameralny i Kwintet Radziwiłłowski. Rolę księcia Antoniego Radziwiłła zagrał Edward Lubaszenko.
Po takim spektaklu nie wypadało czynić już
nic więcej i po gromkich brawach na stojąco
zakończono imprezę.
Tekst i zdjęcia: Krzysztof Tęcza
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Teren przy dworcu trafi do miasta
Miasto skorzysta z prawa pierwokupu
prawie 14-arowej, atrakcyjnie położonej
działki – przy Dworcu PKP w Piechowicach. Tak zdecydowała Rada Miasta na
wrześniowej nadzwyczajnej sesji.
Sprawa wzbudziła spore zainteresowanie
radnych. Chodzi o niewielki teren, znajdujący się przy ul. Szkolnej, należący do kolei. Ten, przy którym znajduje się gniazdo
do selektywnej zbiórki odpadów. Jest on
mocno zaniedbany, porośnięty krzakami.
PKP już wcześniej zwracało się do miasta z ofertą sprzedaży, jednak przejęcie
– z różnych powodów – nie doszło do skutku.
Teraz sytuacja się zmieniła. Kolej próbowała sprzedać tę działkę w otwartych przetargach. W dwóch pierwszych nie zgłosił
się nikt, w trzecim pojawił się oferent –
mieszkaniec Piechowic.
Nabył tę działkę warunkowo. Miasto
ma prawo do skorzystania z pierwokupu,
za kwotę około stu tysięcy złotych brutto.
Musiało jednak podjąć decyzję w ciągu
miesiąca. Aby to zrobić, należało dokonać
niezbędnych zmian w budżecie, polegających na przesunięciu środków i wprowadzeniu tego zadania do planu finansowego.
Omawiając projekt uchwały w sprawie
zmian w budżecie Sekretarz Miasta p. Iwona Sobaś Łużniak argumentowała m.in., że
zakup byłby wskazany z kilku powodów.
Docelowo mógłby tu powstać np. zatoczka
autobusowa. Jest to teren w bezpośrednim
sąsiedztwie placu, na którym odbywają się
miejskie imprezy. Dotychczas miasto nie
korzystało z niego, ale – gdyby było właścicielem – miałoby taką możliwość. Mógłby
tu powstać także parking, co rozwiązałoby
problemy z parkowaniem gości, którzy
licznie latem odwiedzają Hutę Julia.
Wątpliwości miała radna Anna Kubiak.
Przyznała, że miasto nie ma ściśle określonej koncepcji zagospodarowania tego terenu i obawia się, że nadal będzie on stał, jak
do tej pory. Uważa, że za sto tysięcy złotych można zrobić wiele innych, potrzebnych inwestycji, jak choćby planowaną, ale
odłożoną w czasie, wymianę nawierzchni
parkingu przed urzędem.
Burmistrz Witold Rudolf przyznał, że
działka znajduje się w „wizerunkowej”
części Piechowic i dobrze byłoby, żeby
miasto miało wpływ na to, co na niej będzie. Podkreślił, że jeżeli nie będzie konkretnej koncepcji zagospodarowania, urząd
może sprzedać ją potencjalnemu nabywcy.
Zaznaczył jednak, że nie kupuje z myślą,
żeby ją od razu sprzedać.
W sprawie wymiany kostki na parkingu
przed urzędem przyznał, że zadanie zostało

zdjęte, gdyż w pierwszej kolejności trzeba
będzie wykonać prace przy elewacji budynku. – Nie rezygnujemy z naprawy parkingu, ale nie chcemy przekładać tej kostki
dwa razy – mówił.
Przewodniczący rady Paweł Zackiewicz
dopytywał, czy jeżeli już miasto stanie się
właścicielem działki przy dworcu, to czy
zostanie ona uporządkowana. Burmistrz
odpowiedział, że tak.
Wątpliwości co do zakupu miała przewodnicząca komisji finansów Agnieszka
Mandziej. Przyznała, że komisja negatywnie zaopiniowała ten projekt. Z kilku
powodów. Jeden, który już padł na sesji,
że nie ma jednoznacznych planów co do
zagospodarowania tej działki. Kolejny, że
cena 67 złotych za metr kwadratowy jest
dość wygórowana i że w tej samej cenie
można nabyć atrakcyjne działki budowlane
np. w Michałowicach.
– Częściowo podzielam ten pogląd – odpowiedział burmistrz. – Dzisiaj ta decyzja
może wydawać się trudna, ale należy na tą
nią patrzeć długofalowo. Za kilka lat następne władze miasta być może będą potrzebowały terenów, by realizować różnego rodzaju przedsięwzięcia. O wartości tej
działki zdecydował warunkowy nabywca,
ustalając kwotę w przetargu.
Dodał też, że trudno, aby miasto miało
już dzisiaj gotową koncepcję zagospodarowania terenu, który nie należy do niego.
Zgodnie z projektem uchwały o zmianach w budżecie, większość pieniędzy na
zakup działki będzie pochodziło z oszczędności na realizacji zadania – remontu ulicy
Orzeszkowej. W tegorocznym budżecie
przewidziano na niego 200 tysięcy złotych. Po sporządzeniu dokumentacji technicznej okazało się, że szacunkowa kwota jest mniejsza i nie potrzeba tak dużych

pieniędzy. Stąd 75 tysięcy złotych zostało
przesunięte na zakup nieruchomości obok
dworca. Pozostała część będzie pochodziła
z innych przesunięć.
Ostatecznie radni zdecydowali o przyjęciu proponowanych rozwiązań. Za było
9 radnych, 2 przeciw i 2 wstrzymało się od
głosu.

R. Z.

Rada uchwaliła
Rada Miasta Piechowice na nadzwyczajnej XXV sesji w dniu 15 września
podjęła uchwały w sprawie:
– zmiany w budżecie Gminy Miejskiej
Piechowice na rok 2016 (Uchwała nr 160/
XXV/2016 );
– wyrażenia zgody na przystąpienie
przez Gminę Miejską Piechowice do
projektu partnerskiego pn. „Samorząd
najwyższej jakości – od administrowania do współrządzenia” realizowanego
w partnerstwie z partnerami niepublicznymi i publicznymi tj. z Umbrella Consulting Sp. z o.o., z Sądecką Agencją
Rozwoju Regionalnego S.A., z Beta Consult Bohdan Turowski, z Gminą Gryfów
Śląski, z Gminą Lubomierz, z Gminą
Lwówek Śląski, z Gminą Mirsk, z Gminą
Miejską Piechowice, z Gminą Wałbrzych
(Uchwała nr 161/XXV/2016 );
– ustalenia diet dla radnych, przewodniczących komisji oraz Przewodniczących
Zarządów Osiedli Gminy Miejskiej Piechowice (Uchwała nr 162/XXV/2016).
– zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości działki
nr 115/7 przez Gminę Miejską Piechowice (Uchwała nr 163/XXV/2016 ).
Pełne teksty uchwał publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Rada Miasta - Uchwały.
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Nowa kotłownia w przedszkolu
W Przedszkolu Pod Czerwonym Muchomorem nastąpiło oficjalne otwarcie nowej kotłowni. Modernizacja sprzętu i zastosowanie
nowych rozwiązań zapewnią niezawodność systemu ogrzewania
i, przede wszystkim, oszczędność energii.
Po modernizacji w kotłowni znajdują się dwa piece kondensacyjne
i dwa 400-litrowe bojlery – jeden podłączony do instalacji CO, drugi odpowiedzialny za podgrzewanie wody użytkowej. Rozdzielenie
to pozwala na niezależne podgrzewanie wody na różne potrzeby, co
także wiąże się z oszczędnościami. Wśród innych ważnych elementów, znajduje się moduł odpowiedzialny za automatykę pogodową
– dzięki zamontowanym na zewnątrz czujnikom, temperatura pieca
sama dostosowuje się do warunków pogodowych i nie dojdzie do
sytuacji w której pomieszczenia są przegrzewane.
Oby coraz więcej było inwestycji które nie tylko zwiększają
komfort i wygodę naszych mieszkańców, ale i pozwalają na ograniczenie kosztów i zwiększenie wydajności istniejących zasobów.
KG

Bezpieczniej na drodze krajowej nr 3
W poprzednim numerze pisaliśmy
o dodatkowych latarniach oświetlenia
ulicznego, ustawionych na ulicy Polnej. To
nie koniec działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa pieszych. Na drodze krajowej
nr 3, przy skrzyżowaniu Piastów-Pakoszów, zamontowano dodatkowe znaki D-6
(przejście dla pieszych)
z zestawem inteli-

gentnego podświetlania. Są one po obu
stronach ulicy. Podświetlenie włącza się
o zmierzchu i działa do świtu. Zastosowanie baterii słonecznych powoduje, iż znak
jest niezależny od sieci energetycznej.
Z kolei zastosowanie czujników ruchu powoduje większą czujność kierowcy, gdyż
znak uaktywnia się tylko w momencie, gdy
ktoś zbliża się do przejścia dla pieszych.

Dzięki temu kierowca dostaje wyraźny sygnał do zachowania ostrożności.
To nie jedyne działania, jakie podjął zarządca tej drogi, Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad, dla poprawy bezpieczeństwa. Kończą się drobne prace modernizacyjne na wiadukcie drogowym na
wysokości Górzyńca.
R.Z.

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
wspaniałego aktora,
Honorowego Obywatela Piechowic

Ryszarda Wojnarowskiego
Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom
składają
Burmistrz Piechowic Witold Rudolf
wraz z pracownikami Urzędu
Przewodniczący Rady Paweł Zackiewicz
wraz z Radnymi
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Odszedł Ryszard Wojnarowski
11 września zmarł w wieku 79 lat pan Ryszard Wojnarowski, wybitny aktor teatralny,
od kilkudziesięciu lat związany z Michałowicami, mieszkający tutaj, Honorowy Obywatel Miasta Piechowice.
Pracował w Teatrze im. C.K. Norwida
w Jeleniej Górze, Teatrze Polskim w Warszawie i Teatrze Animacji w Jeleniej Górze,
a także Teatrze Maska. Od lat zmagał się
z ciężką chorobą.
W naszym życiu – Michałowiczan, Piechowiczan – był stale obecny i bardzo widoczny. Przez wiele lat mieliśmy ogromną
przyjemność korzystać z Jego pracy i talentu, gdyż nigdy nie odmawiał pomocy, pracując społecznie przy wielu organizowanych
w mieście imprezach, przydając im splendo-

ru i wagi. Wielokrotnie był Wielkim Głosem
organizowanego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Narodowego Czytania”
w Piechowicach, jeszcze tydzień przed śmiercią na posterunku, czytając fragmenty „Quo
vadis” Henryka Sienkiewicza (o tym na str.
10). Wspaniały Michałowicki Święty Mikołaj, o którym dzieci mówiły, że „ten to na
pewno jest prawdziwy” i stojąc przed Nim
z otwartymi buziami słuchały niesamowitej
interpretacji wierszy Brzechwy.
Sąsiadka z Michałowic wspomina, jak spotkała pana Ryszarda w szpitalu. Był to jedyny
pacjent na oddziale chemioterapii, który leżąc
pod kroplówką czytał wiersze Szymborskiej.
Uwielbiał rozmawiać i każdy był dla Niego
partnerem do rozmowy. Opowiadał barwne

historie i anegdoty, porywająco i zabawnie.
Był bardzo odważny, zawsze otwarcie mówił,
co myśli, niezależnie od tego, czy byłyby to
opinie popularne czy nie. Takich ludzi już dzisiaj nie ma. Tak rzadko mówimy sobie prawdę, bojąc się komuś podpaść, narazić. Pan
Ryszard zawsze mówił prawdę – i to bardzo
donośnym głosem. Bez fałszywie rozumianej
poprawności politycznej. Bez konformizmu,
pochlebstw, obłudy. Mówił: „Schrzaniłeś to”
albo „Zrobiłeś to dobrze”. Dla mnie Jego
śmierć oznacza koniec pewnej epoki. Odszedł
człowiek wielkiej uczciwości i prawdy, pracy
i talentu. I ogarnia mnie wielki smutek. Bo to
nieprawda, że nie ma ludzi niezastąpionych.
Bogdan Widak

Ostatnia droga wielkiego aktora
Ryszard Wojnarowski, wybitny aktor, honorowy obywatel naszego miasta, spoczął na
Cmentarzu Komunalnym w Piechowicach.
Pogrzeb odbył się w sobotę (17 września).
Uczestniczył w nim tłum znajomych, przyjaciół, ludzi kultury. Była też spora delegacja
władz miasta.
Ceremonię pogrzebową poprowadził
ksiądz Marian Matula „Kubek”. – Pragniemy
swoją obecnością dać wyraz swojej przyjaźni – powiedział przed rozpoczęciem. Dodał,
że Rysiu zwykle witany był brawami. – Dziś
tych braw nie będzie – westchnął nie kryjąc
wzruszenia.
– Dla niektórych Wojnar, a dla bliskich –
Rysiu – zaczął Krzysztof Rogacewicz, aktor
i przyjaciel zmarłego Ryszarda Wojnarowskiego. – Był człowiekiem pogodnym, życzliwym i z wielkim poczuciem humoru. Jak
przystało na mistrza, był skarbnicą anegdot
teatralnych. Ci, co mieli okazję Go oglądać
na scenie na pewno zgodzą się, że żadnej
z Jego kreacji nie dało się zapomnieć. Publiczność Go uwielbiała a on odwdzięczał
się genialnymi rolami.
Przypomniał, że grał praktycznie na wszystkich scenach w regionie jeleniogórskim oraz
– że kilka sezonów spędził w Teatrze Polskim
w Warszawie, gdzie grał na zaproszenie Kazimierza Dejmka oraz że zdobył praktycznie
wszystkie możliwe nagrody na Dolnym Śląsku – kilkanaście Złotych Iglic i Srebrnych

Kluczyków. Był aktorem
wymagającym, ale wymagał przede wszystkim
od siebie.
Burmistrz Piechowic
Witold Rudolf podkreślił, że wobec świętej pamięci Ryszarda
Wojnarowskiego,
we
wszystkich
ocenach
jesteśmy zgodni: wypełniając swoje powołanie, był człowiekiem
wielkiego talentu, pracowitości i z poczuciem
humoru. – Od wielu lat
oddany całym sercem
kulturze piechowickiej.
Wielokrotnie z radością i optymizmem dzielił się talentem i anegdotami dotyczącymi
arkanów sztuki – przypominał.
Zanim rozpoczęło się nabożeństwo żałobne, przedstawiciel Ministerstwa Kultury wręczył żonie zmarłego – Krystynie – Brązowy
Medal Zasłużony Kulturze. Został mu przyznany decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i miał odebrać go osobiście
28 września. Los sprawił, że nie doczekał tej
chwili. Medal ten umieścił na trumnie inny
piechowicki artysta – Paweł Trybalski.
Później zgromadzeni w świątyni wysłuchali ulubionej piosenki
Ryszarda – niezwykle nastrojowego utworu „My Way” Franka
Sinatry.
Ryszard Wojnarowski urodził
się 18 maja 1937 roku. Od lat
60-tych związany jest z osiedlem
Michałowice. W latach 1957-86
występował w Teatrze im. C.K.
Norwida w Jeleniej Górze, później swoją pracę aktorską związał
z Teatrem Polskim w Warszawie
i Teatrem Animacji w Jeleniej

Górze. Gościnnie także odgrywał rolę druida
w polskiej produkcji serialu „Wiedźmin”.
W Michałowicach początkowo występował
w domach wczasowych, jednak zauroczenie
tym zakątkiem przełożyło się na jego osiedlenie się w tym miejscu na stałe w 1989 r.
Od tamtej pory aktywnie angażował się
w działalność Teatru Animacji a później teatru „Maska”. Zaangażowanie Pana Ryszarda w życie lokalnej społeczności przełożyło
się na dużą ilość spektakli wystawianych
w naszym mieście. W 2010 roku przyznano
mu tytuł Honorowego Obywatela Piechowic.
R.Z.
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Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych
Na terenie gminy trwają prace związane z naprawą dróg w ramach
tzw. napraw cząstkowych tj. masą bitumiczną na gorąco. Prace prowadzone są przez Zakład Usług Komunalnych Spółka z o.o. Piechowice.
Do momentu zamknięcia numeru wyremontowano nawierzchnię na
następujących ulicach: Orzeszkowej, Leśnej, Brzozowej, Bocznej,
Fliegera, Cieplickiej, Świerczewskiego, Kolonijnej, Śnieżnej, 1-go
Maja, Kolejowej. W chwili zamknięcia wydania prowadzone były roboty na ulicy Kopernika. Na remont dróg zabezpieczono kwotę 100
tysięcy złotych.
Z uwagi na znaczną degradację ul. Orzeszkowej na odcinku od ul.
Tysiąclecia do ul. Sienkiewicza (obok Publicznego Gimnazjum), podjęto decyzję o wykonaniu ze środków własnych gminy gruntownego
remontu, jeszcze w bieżącym roku. Zakres prac obejmować będzie
wykonanie poszerzenia drogi oraz ułożenia nowej nawierzchni bitumicznej. Trwa procedura wyłonienia wykonawcy robót.
Burmistrz Miasta Piechowice
Witold Rudolf

O radach seniorów
W ramach projektu do 31 grudnia 2016
roku odbędzie się m.in. debata w każdej
gminie (mieście) w zakresie tworzenia Rad
Senioralnych lub Forum Seniorów, spotkania w celu przygotowania procesu tworzenia i działania Rad Seniorów. Zapraszamy
do współpracy: seniorów, którzy nie są
zrzeszeni i nie współpracowali dotychczas
z żadną grupą, środowiska senioralne nieformalne, organizacje senioralne. Zachęcamy
do wspólnego tworzenia w gminach partnerskich Rad Seniorów, ponieważ na terenie
powiatu jeleniogórskiego obecnie nie ma
żadnej. Tym samym zapiszecie się Państwo
jako pionierzy tworzenia rad seniorów.
Więcej szczeółów na stronie konkursy.
duchgor.org.
LGD Partnerstwo Ducha Gór

MOPS przypomina

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Piechowicach informuje, że 30 września 2016 roku mija termin składania
wniosków na zasiłek rodzinny. W związku z nowelizacją ustawy o świadczeniach
rodzinnych osoby składające wniosek
o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz
świadczeń z funduszu alimentacyjnych
nie mają obowiązku przedstawiania zaświadczeń z urzędu skarbowego, jedynie
dokumentów potwierdzających zmianę
w dochodach.
Przypominamy o konieczności odbioru
decyzji, gdyż w przypadku nie odebrania decyzji świadczenie nie zostanie wypłacone.
Informujemy jednocześnie, że osoby
o niskich dochodach mogą skorzystać
z obiadów w placówkach oświatowych.
Szczegóły na temat uzyskania świadczenia można uzyskać u pracowników socjalnych w Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej.
MOPS Piechowice
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Pszczelarz, jakich mało

jeszcze takiego sprzętu,
jak dzisiaj, gdzie można
wszystko kupić.
Z biegiem czasu pasieka się rozwijała,
a pan Jan systematycznie wymieniał sprzęt. –
Starałem się dbać o to,
co miałem – wtrąca.
W 2007 roku przyjechali do niego pszczelarze z Głogowa. Jeden
z nich był działaczem
Polskiego
Związku
Pszczelarskiego w Warszawie. Obejrzeli pasiekę i byli zachwyceni.
Spytali, dlaczego nie
wystartuje w konkursie
Wzorowa Pasieka Dolnego Śląska. – Jakoś
wcześniej nigdy nie przyszło mi to do głowy – opowiada. W 2007 roku wystartował
i zdobył brązowy medal. Rok później też.
W 2009 roku wygrał. To wielka nobilitacja, bo
aby zwyciężyć, trzeba mieć nie tylko czystą
i schludną pasiekę, ale i uzyskać odpowiednie
certyfikaty, spełnić szereg formalności.
Później przez kilka lat nie startował
w tym konkursie. Namówiony przez kolegów wystartował także w 2014 roku i... znowu był najlepszy na Dolnym Śląsku. Teraz
już nie startuje. – Nie robię tego dla zwycięstw, ale dla satysfakcji – przyznaje.
Edukacyjna działalność rozwinęła się
niejako przy okazji. Jan Wójcik postawił
kilka lat temu nowy
domek
drewniany.
Pasieka pana Jana pełni także funkcję edukacyjną.
W nim mieści się pracownia. Od tego momentu regularnie odbywają się u niego
spotkania regionalnego
związku pszczelarzy.
Przyjeżdżają też turyści,
oglądają, pytają o szczegóły. Zainteresowały się
też grupy szkolne, wycieczki zagraniczne.
Ostatnio były przedszkolaki z Piechowic
(piszemy o tym na str.
10.). Pan Jan oprowaMimo tego, ani myślał rezygnować ze dza, pokazuje, jak wygląda pyłek kwiatowy,
swojej nowej pasji. – Nawet inni pszczela- pierzga, wosk. Tłumaczy, jak robi się miód.
W swoim fachu jest prawdziwym eksperrze się dziwili, że nie dałem sobie spokoju – wspomina. – A ja nie miałem takiego tem. Choć w ulu jest od 50 do 80 tysięcy
dylematu. Rozwijałem swoją pasiekę. I po pszczół, a wśród nich tylko jedna matka,
pan Jan bez trudu ją rozpozna. Dla laika to
kilku latach to uczulenie samo odeszło.
Dużo nauczył się od innego pszczelarza, nie do pomyślenia. On sam uśmiecha się
Andrzeja Krali. – Spotykaliśmy się wie- tylko. – To takie proste, tylko trzeba ją...
czorami u niego w garażu. Zjeżdżałem ze zobaczyć. Jest trochę dłuższa, większa od
swojej pasieki, Andrzej ze swojej. Omawia- innych pszczół – instruuje.
Za swoją działalność był wielokrotnie naliśmy, jakie błędy się popełniło, co można
było zrobić lepiej – mówi. – Wtedy prowa- gradzany. Oprócz wspomnianych nagród,
dzenie pasieki było trudniejsze, nie było otrzymał też wiele odznaczeń na targach,

Znany piechowicki pszczelarz Jan Wójcik otrzymał we wrześniu wyjątkowa nagrodę – statuetkę ks. dr. Jana Dzierżona. To
najwyższe odznaczenie Polskiego Związku
Pszczelarskiego, a może pochwalić się nim
ledwie... 4 promile z 30 tysięcy działaczy.
Statuetkę wręczono podczas XVII Międzynarodowych Warsztatów Pszczelarskich, które odbyły się w połowie września
w Cieplicach. Jana Wójcika chwalił Czesław Korpysa z zarządu PZP. Podkreślił,
że nagrodę otrzymują członkowie związku,
którzy zasłużyli się pracą społeczną. Pasieka pana Jana jest wyjątkowa – pełni funkcję
edukacyjną. Młodzi ludzie przyjeżdżają do
niej i poznają arkany pszczelarstwa.
Jan Wójcik w Piechowicach mieszka od
1979 roku. Wybudował tu dom. Urodził
się w sąsiednim Kromnowie, a zawodowo
pracował w „Karelmie”. Pasja do pszczół
zrodziła się u niego w 1995 roku. Trochę
przypadkowo. Koleżance z pracy, pani Ani
Jamińskiej, zmarł mąż. – Zostały jej trzy
ule, dwa zasiedlone – opowiada. – Nie miała co z nimi zrobić, starała się sprzedać. Pomyślałem, dlaczego nie? Miałem 14-arową
działkę w Kromnowie i tam je postawiłem.
Nie wiedział wtedy jednego: że miał...
uczulenie na jad pszczół. – Szybko się o tym
przekonałem. Jeden „strzał” i szpital. Parę
razy w sezonie byłem w szpitalu, często do
pracy przychodziłem cały opuchnięty. Wiadomo, człowiek stosuje odzież ochronną,
ale to nie zabezpieczy w stu procentach,
pszczoła wszędzie się dostanie – mówi.

Nasi m
ieszka

cy

Jan Wójcik odebrał nagrodę z rąk
Burmistrza Piechowic Witolda Rudolfa.

a także medal za zasługi dla rolnictwa, przyznany przez Ministra Rolnictwa. Na otwarcie tego sezonu, w jego pasiece „Pod lipą”
w Kromnowie miała miejsce wyjątkowa
uroczystość. Witold Popławski, ostatni żyjący żołnierz brygady generała Maczka,
w obecności starosty jeleniogórskiej Anny
Konieczyńskiej posadził lipę.
Choć pan Jan ma odpowiednie certyfikaty, które pozwalają mu na dostarczanie miodu do sklepów, nie robi tego.
– Muszę mieć zapas dla swoich stałych
odbiorców – podkreśla. Zaopatruje polski
sklep w Bristol w Anglii. Raz w tygodniu
stoi w Piechowicach obok Totolotka, od 8 –
12. Kto chce, to podjedzie. A że ma produkty najwyższej jakości, świadczy o tym fakt,
że grono odbiorców stale rośnie. Ma sporo
klientów indywidualnych z Niemiec, ostatnio byli turyści z... Petersburga. Mówili, że
kupowali w wielu miejscach, ale takiego
jeszcze nie mieli. U pana Jana zaopatruje się
też Polak mieszkający na stałe w Belgii.
Co decyduje o takiej marce? Na pewno
jakość, ale i smak. – Mam pasiekę w dwóch
miejscach: główną w Kromnowie, a drugą
w Piastowie. To niby blisko, 3-4 kilometry
od siebie. Ale miód wielokwiatowy z jednej
i drugiej różnią się smakiem – podkreśla.
Przyznaje, że na pszczelarstwie można
zarobić, ale przede wszystkim trzeba kochać to, co się robi. – Swojej pracy człowiek
nie liczy, a to często całe dnie. Wyjeżdża się
w pole już o 5. rano, wraca około 20., niekiedy trochę wcześniej – wzdycha.
Cały czas rozwija swoją pasiekę. Jeszcze
w ubiegłym roku miał 40 pszczelich rodzin.
W tym – aż 52.
Oprócz nagrody im. Jana Dzierżona, podczas wspomnianych warsztatów pszczelarskich, Jan Wójcik otrzymał też list gratulacyjny i kryształową skałkę od burmistrza
Piechowic Witolda Rudolfa. Jak zauważył
burmistrz, nad wejściem do pasieki pana Jana
w Kromnowie powiewa, obok flagi Polski
i Gminy Stara Kamienica, flaga Piechowic.
R. Z.
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Miasto przyjazne
inwestorom
Korzystne położenie Piechowic jako
czynnik wpływający na zrównoważony
rozwój turystyczny i gospodarczy.
Piechowice charakteryzuje czytelny
układ funkcjonalny tworzący sporadyczne kolizje przestrzenne i pozwalający na
dalszy rozwój przy minimalizacji wzajemnych konfliktów; miasto posiada wiele
wartościowych historycznie ukształtowanych zespołów urbanistycznych o znacznej wartości przestrzennej, co wpływa
na atrakcyjność obszaru jako miejsca zamieszkania i celu turystycznego; dogodne
powiązania komunikacyjne sprzyjają rozwojowi funkcji gospodarczych; znaczny
ruch inwestycyjny sprzyja systematycznej poprawie jakości przestrzeni zurbanizowanych – nowo realizowane obiekty
charakteryzują się coraz wyższą wartością architektoniczno-przestrzenną; droga
nr 3, ze względu na rangę i charakter funkcjonalny sprzyja rozwojowi na terenach
przyległych funkcji związanych z obsługą
komunikacji kołowej; wybitne walory krajobrazowe stanowią szczególną oprawę dla
architektury a zarazem przyciągają inwestorów; przepływające przez miasto rzeki

Kamienna i Mała Kamienna wraz z przyległymi terenami zielonymi tworzą ważne
osi kompozycyjne miasta, podnoszące jego
walory wizualne; systematycznie zmienia
się otoczenie zabudowy w kierunku wyższego ładu.
Piechowice położone są w rejonie przygranicznym polsko-czesko-niemieckim, w
pobliżu głównych ośrodków turystycznych
Kotliny Jeleniogórskiej (Szklarska Poręba,
Karpacz, Jakuszyce) oraz w pobliżu węzłów drogowych takich jak A4 (Nowogrodziec), S3 (Bolków). Czynnik ten wpływa
korzystanie na potencjalnych inwestorów,
którzy dostrzegają atrakcyjność tego miejsca. Na terenie gminy, w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 3 (Świnoujście
– Jakuszyce), funkcjonuje Specjalna Strefa
Ekonomiczna. Pomiędzy drogą krajową
nr 3 a drogą wojewódzką nr 366 położone
są tereny inwestycyjne po istniejącym tutaj
do 2008r. zakładzie zbrojeniowym KZME
„KARELMA” S.A. Od kilku lat intensywny
rozwój gospodarczy notują w Piechowicach
takie znane zakłady pracy jak Huta Szkła
Kryształowego „Julia” czy zakład papierniczy Wepa Professional Piechowice S.A.
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Edukacja, Sport,
Kultura
Na terenie gminy
funkcjonują:
dwa
Przedszkola Samorządowe,
Szkoła
Podstawowa, Gimnazjum im. Jana Pawła
II oraz Zespół Szkół
Technicznych i Licealnych. Działalność
kulturalna
oparta
jest na Piechowickim
Ośrodku Kultury. Dobrze rozwinięta jest
baz sportowa. Mieszkańcy miasta oraz
turyści mogą skorzystać z hali sportowej
oraz siłowni, kompleksu Orlik oraz infrastruktury stadionu miejskiego. Dla rowerzystów atrakcyjnym elementem jest duża
ilość tras o bardzo zróżnicowanym poziomie trudności. Turyści piesi mają do dyspozycji liczne szlaki turystyczne Pogórza
Karkonoskiego i Izerskiego, które bardzo
często prowadzą do niezwykłych punktów
widokowych (Złoty Widok, Kamieniołom
Michałowicki, Bobrowe Skały).
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Podstawowe wielkości charakteryzujące Miasto Piechowice
ŁĄCZNA POWIERZCHNIA MIASTA – 4.329,0 ha
• w tym jednostki strukturalne:
- Piechowice – 1.064,4 ha
- Górzyniec – 164,3 ha
- Michałowice – 2.148,8 ha
- Piastów – 703,9 ha
- Pakoszów – 247,6 ha
• powierzchnia terenów zainwestowanych – 630,0 ha
• powierzchnia terenów rolnych – 947,0 ha
• powierzchnia lasów i gruntów leśnych – 2.653,0 ha
• powierzchnia terenów pozostałych – 99,0 ha
• liczba mieszkańców – 6.518 osób
• gęstość zaludnienia – 152 osób / km2
• liczba mieszkań – 2.284
• liczba gospodarstw domowych – 2.328
SĄSIEDZI:
• od południa – Republika Czeska (bez przejścia granicznego),
• od zachodu – miasto Szklarska Poręba,
• od północy i wschodu – gmina Stara Kamienica,
• od wschodu – miasto Jelenia Góra,
WIODĄCE FUNKCJE MIASTA:
• przemysł i funkcje pokrewne,
• turystyka i pokrewne usługi komercyjne,

• mieszkalnictwo,
• administracja wewnętrzna i usługi publiczne na rzecz
mieszkańców,
UKŁAD KOMUNIKACYJNY:
• droga krajowa nr 3 Świnoujście – Jakuszce – Granica
Państwa,
• droga wojewódzka nr 366 Piechowice – Kowary,
• drogi powiatowe:
- nr 2763 D - Jelenia Góra – Stara Kamienica,
- nr 2649 D – Jelenia Góra - Michałowice - droga wojew.
nr 366,
• linia kolejowa relacji Jelenia Góra – Szklarska Poręba.
ODLEGŁOŚĆ I CZAS DOJAZDU:
• połączenie drogowe – Drezno 184 km
• połączenie drogowe do lotnisk -Wrocław 125 km, Praga
166 km
• połączenie drogowe do głównych węzłów drogowych - A4
(Nowogrodziec) 65 km, S3 (Bolków) 45 km
• połączenie kolejowe Piechowice – Szklarska Poręba 8
km, Piechowice – Jelenia Góra 18 km

INFORMATOR PIECHOWICKI
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Akcja „Narodowe Czytanie” na stałe zagościła w kalendarzu imprez naszego miasta.
Tego roku po raz czwarty Piechowiczanie
wzięli udział w publicznym czytaniu dzieł
klasyki polskiej literatury. 3 września na
terenie zielonym przy placu zabaw można
usłyszeć było fragmenty „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza, które czytali wspólnie
mistrz słowa i sztuk teatralnych – Ryszard
Wojnarowski wraz z przedstawicielami
Urzędu Miasta, POK, Rady Miasta, MOPS,
Klubu Seniora, chóru Harfa, harcerzy oraz
piechowickich szkół i przedszkoli.
Piechowicki Ośrodek Kultury składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy
wzięli udział i wyrazili chęć uczestnictwa
w Narodowym Czytaniu, a w szczególności Państwu Piech za bezinteresowną pomoc w realizacji tego wydarzenia.
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Quo vadis czytane
w Piechowicach

POK

Przedszkolaki w pasiece

Nowości
w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Piechowicach po raz kolejny wzięła udział
w programie „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Głównym celem
programu realizowanego ze środków Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych.
Z przyjemnością informujemy, że
nasza biblioteka w tym roku otrzymała
dofinansowanie w wysokości 4100 zł.
Pozyskane środki finansowe przeznaczone zostały na zakup wydawnictw
popularnonaukowych, literatury pięknej
dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Zachęcamy wszystkich Mieszkańców
naszego miasta, aby znaleźli czas na odpoczynek przy ulubionej lekturze. Zapraszamy do biblioteki!
POK

15 września 2016 r. dzieci z Przedszkola Pod Czerwonym Muchomorem odbyły
wycieczkę do pasieki pana Jana Wójcika
z Piechowic, by dowiedzieć się jak wygląda
życie pszczół i jak należy się nimi opiekować. Pan Jan opowiedział przedszkolakom
jak wygląda hierarchia pszczelej rodziny,
co robi królowa, robotnica, zbieraczka
i truteń. Dzieci były zafascynowane tym
jak pszczoły ciężko pracują i jak bardzo są
potrzebne dla środowiska i dla człowieka.
Zaprezentowany został cały pszczelarski
ekwipunek i jego zastosowanie, od spe-

cjalnego ubioru zaczynając, na wirówce do
miodu kończąc. Jednak nie skończyło się
na teorii – po zakończeniu opowieści, dzieci przyodziały się w specjalne kapelusze
pszczelarskie i ruszyły w okolice uli. Młodzi pszczelarze dowiedzieli się co robić
w razie użądlenia, jak wygląda ul i obejrzały specjalne poidełko dla owadów. Na
szczęście obyło się bez incydentów i można było przejść do najprzyjemniejszego
etapu – próby owoców pracy sympatycznych pszczółek.
KG
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„Szklarki” informują
– Zespół wziął udział na Festiwalu FolkFest , który odbył się w Świeradowie Zdroju w dniu 3.09 br.
Przyjechało 11 zespołów z całej Polski.
Warunkiem zaistnienia na tym Festiwalu
było wykonanie piosenki o Świeradowie,
ale oczywiście nie tylko.
– 18.09.2016r. „Szklarki” wystąpiły w Cie-

plicach Zdroju na targach Pszczelarskich.
Przygotowaliśmy również i zaśpiewaliśmy
piosenkę o Cieplicach.
– Natomiast 8.10.2016r. o godz. 15.30
Zespół zaprezentuje się w Pałacu Pakoszów na Imprezie „Dzień Jesieni”. Zapraszamy!

Galeria „CZTERY PORY ROKU”

Urszula Musielak

Piechowickiego Ośrodka Kultury serdecznie zaprasza na
wystawę zdjęć autorstwa czeskich artystów fotografików
Wystawa czynna w terminie

od 7 października do 7 listopada 2016 r.
od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 17.00.

Międzynarodowy Dzień Muzyki

1 pażdziernika 2016

40 lat temu Yehudi Menuhin –amerykański wirtuoz skrzypiec, ówczesny
prezydent Międzynarodowej Rady
Muzyki przy UNESCO – zainicjował
Międzynarodowy Dzień Muzyki. Od
czterech lat w Piechowicach trudy
organizacyjne na swoje barki wzięło
Stowarzyszenie Chór Parafialny Harfa
z Piechowic. Tym razem będziemy gościć wybitną sopranistkę Annę Patrys.
Artystka urodziła się w Jeleniej Górze.
Od dzieciństwa związana jest z muzyką klasyczną. Ukończyła jeleniogórską
Państwową Szkołę Muzyczną w klasie
skrzypiec. Wokalną przygodę rozpoczęła w wieku 15 lat pod okiem mgr.
Izabeli Jeżowskiej i mgr. Jacka Jaskuły. Ukończyła Akademię Muzyczną w
Katowicach u prof. Henryki Januszewskiej -Stańczyk. Z zamiłowania Anna
Patrys występuje jako interpretatorka
muzyki współczesnej oraz śpiewaczka
oratoryjno-kantatowa.
Dzisiaj wiele scen operowych dobija
się o wolne miejsce w kalendarzu
imprez pani Ani. Nam, organizatorom udało się takie miejsce znaleźć.
Kolejni wykonawcy koncertu to:
Zachodni Fryzowie z północnej części
Holandii. Grupa „Midwoud” przedstawi tradycyjne tańce w historycznych
strojach połączone z muzyką graną na
oryginalnych instrumentach. Zachodni
Fryzowie przybędą do Piechowic by
przekazać wiedzę na temat swojej
kultury i folkloru.
Kolejnymi wykonawcami będą chóry. Chór Harfa pod dyrekcją Wiesławy
Tobiasz oraz Chór ze Szkoły Muzycznej I st. im Janiny Garści w Jeleniej
Górze pod kierownictwem pani
Moniki Frąckiewicz- Motyki. Zaprezentujemy się z programem lekkim
i przyjemnym. Razem i osobno.
Akompaniatorem dla wszystkich
wykonawców tego wieczoru muzycznego będzie niezawodna, wybitna
pianistka Pani Aleksandra Orłukowicz.
Pani Ola jest pracownikiem Akademii
Muzycznej we Wrocławiu. Chętnie
współpracuje z naszym rodzimym
Chórem Harfa. Zobaczcie, czego się
nie robi dla publiczności. Jakie sławy,
jakie talenty, jakich wykonawców
sprowadzamy do Piechowic. Czekamy
na Was w Piechowickim Ośrodku Kultury 1 października o godz. 17:00.
Wstęp Wolny.
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Wakacje z Klubem Logicznym
w Zielonej Szkole w Schodnie

Po raz szósty Klub Logiczny (Stowarzyszenie Piechowice) zorganizował wyjazd
na Letnie Warsztaty Ekologiczno-Logiczne do Zielonej
Szkoły w Schodnie na zaprzyjaźnionych Kaszubach,
a dokładniej na terenie gminy Dziemiany, w której leży
druga miejscowość w Polsce
o nazwie Piechowice.
Tradycyjnie jeździmy tam
co dwa lata od 2008 r. W tym
roku na 10-cio dniowy turnus w dniach 20–29 czerwca
pojechała grupa 18-osobowa
(w tym dwoje opiekunów)
składająca się z miłośników szachów, brydża i przyrody, w wieku od 8 do 14 lat.
Zielona Szkoła będąca placówką edukacyjną Pomorskich Parków Krajobrazowych,
w ramach partnerskiej współpracy zapewniła nam noclegi, w pełni domowe wyżywienie i atrakcyjne zajęcia z różnych dziedzin
ekologii. Znajduje się ona w malutkiej
wiosce nad Jeziorem Schodno, na obszarze
przepięknego Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego. Jest to unikalne miejsce dające
wspaniały wypoczynek w pełnym kontakcie z naturą. W tym roku skorzystaliśmy
z następujących zajęć, prowadzonych przez
specjalistów – miłośników tych dziedzin:
– jak używać kompasu i nie zgubić się

w terenie (z podchodami przy użyciu busol)
– wycieczka w Epokę lodowcową (z wycieczka rowerową na kąpielisko w Dziemianach)
– od ziarenka do bochenka (z własnoręcznymi wypiekami w piecu chlebowym)
– cudowny ekosystem – las (z wycieczką
po okolicznych terenach)
– wyplatamy kaszubskie koszyki (wykończone przez nas koszyczki dostaliśmy do domu)
– Jezioro Wdzydzkie – perła WPK (z wizytą
w skansenie i na kąpielisku we Wdzydzach)
– chemia w przyrodzie – (z szalonym laboratorium prowadzonym przez uczestników)
– nietoperze – nocni łowcy (z nocnymi obserwacjami nietoperzy specjalnymi urządzeniami)
– woda źródłem życia (z wycieczką rowerową do hodowli ryb w Grzybowskim
Młynie)
– owady najliczniejsze na świecie (łapanie
owadów w terenie i żywy pokaz niezwykłych przedstawicieli tego gatunku)
Każdorazowo po zajęciach przeprowadzaliśmy konkursy sprawdzające i utrwalające wiedzę z poruszanych zagadnień.
Punkty zdobywane przez uczestników
obozu wliczane były do ogólnego współzawodnictwa prowadzonego na warsztatach. Podobnie punktacją objęte były wyniki osiągane podczas
zmagań szachowych,
brydżowych,
oraz
sportowych, a także z mniejszą wagą
punkty za porządek i
dyscyplinę. Rywalizację wygrał Dawid
Kuźma, drugie miejsce zajął Aleks Bukat,
a trzecie – Wiktoria
Płocica.
Tradycyjnie spotkaliśmy się z szachista-

mi z Uczniowskiego Klubu
Sportowego „Wda” z którymi
wspólnie zorganizowaliśmy
dwudniowy „Turniej Szachów
Kwalifikowanych - Schodno
2016” prowadzony przez sędziego szachowego Zdzisława
Pelowskiego, opiekuna Klubu
„Wda”. Na turnieju można
było zdobyć III kategorię szachową o którą walczyło naszych sześciu obozowiczów.
Niestety bez rezultatu, gdyż
brakuje im jeszcze cierpliwości i wytrwałości, która jest
niezbędna przy rozgrywaniu
długich, godzinnych partii.
W tej grupie najlepszy wynik osiągnął
Aleks Bukat zajmując czwarte miejsce
wśród chłopców i Wiktoria Jabłońska zajmując drugie miejsce wśród dziewcząt,
a w grupie B (dla mniej zaawansowanych
i początkujących) Dawid Kuźma, który zajął miejsce drugie i Michał Banaszak zajmując miejsce trzecie.
Oczywiście nie brakowało nam też treningów brydżowych, gdyż brydż jest
główną dyscypliną uprawianych przez nas
sportów umysłowych. Pod koniec zgrupowania przeprowadziliśmy Turniej Brydża
Towarzyskiego, który wygrała para Dawid
Kuźma – Mateusz Rybak oraz najważniejszy dla nas Turniej Brydża Sportowego,
wygrany przez parę Aleks Bukat – Bartek
Daukszewicz.
Wróciliśmy do domów zadowoleni, z nowymi doświadczeniami i umiejętnościami
zdobytymi na warsztatach. W nowym roku
szkolnym zapraszamy chętnych na nasze zajęcia szachowe do Przedszkoli (od października) oraz do Szkoły Podstawowej w Piechowicach i na zajęcia brydżowo-szachowe
do Piechowickiego Ośrodka Kultury.
Organizatorzy Warsztatów
Kasia i Lech Rębisz
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REPERTUAR

TEATRU NASZEGO
w

Michałowicach

PAŹDZIERNIK
• 1 X (sobota): Ogień w nutach
Czas: 19.00 / Miejsce: Teatr Nasz, Michałowice, ul. Kolonijna 27
• 7 X (piątek): Szczęściarze (przedstawienie również dla grup)
Czas: 16.00 i 19.00 / Miejsce: Teatr
Nasz, Michałowice
• 8 X (sobota): Szczęściarze (przedstawienie również dla grup)
Czas: 16.00 i 19.00 / Miejsce: Teatr
Nasz, Michałowice
• 14 X (piątek): Szczęściarze (przedstawienie również dla grup)
Czas: 16.00 i 19.00 / Miejsce: Teatr
Nasz, Michałowice
• 15 X (sobota): Szczęściarze (przedstawienie również dla grup)
Czas: 16.00 i 19.00 / Miejsce: Teatr
Nasz, Michałowice
• 22 X (sobota): koncert promujący
płytę JADWIGA KUTA jak… wino
Czas: 19.00 / Miejsce: Teatr Nasz, Michałowice
• 28 X (piątek): Nasza klasa (przedstawienie również dla grup)
Czas: 19.00 / Miejsce: Teatr Nasz, Michałowice
• 29 X (sobota): Szczęściarze
Czas: 19.00 / Miejsce: Teatr Nasz, Michałowice
Rezerwacje miejsc:
tel. 502 633 518, 603 585 589
www.teatrnasz.pl. Facebook: Teatr Nasz

Bezpłatne porady
Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych zaprasza na bezpłatne porady:
– prawne
– psychospołeczne
– informacyjne, dotyczące osób niepełnosprawnych
W każdy czwartek,
w godzinach 11.00 – 12.00.
Chętnych prosimy o rejestrację telefoniczną pod bezpłatnym numerem 800 700 025.
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Mrówka w Piechowicach
Market PSB Mrówka powstanie w Piechowicach. Budowa ma rozpocząć się na
początku a zakończyć w trzecim kwartale
przyszłego roku.
Będzie on zlokalizowany na półhektarowej działce przy ul. Piastowskiej. Od
miasta kupił ją Cezary Czarnecki. Nowy
właściciel mówi, że trwają prace przy tworzeniu dokumentacji technicznej. Do marca powinny się one zakończyć, później pozostanie kwestia uzyskania pozwolenia na
budowę i zrealizowania inwestycji.
Market będzie miał, zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego, do tysiąca
metrów kwadratowych powierzchni. – To
powinno wystarczyć. Nastawiamy się na
klientów z Piechowic, Szklarskiej Poręby,

Sobieszowa oraz turystów – mówi nam.
Będzie to market budowlany, z szeroką
ofertą produktów wyposażenia wnętrz oraz
materiałów z działu „Dom i ogród”. Będzie
także duży wybór farb i materiałów sanitarnych. Lokalizacja jest dobra, gdyż sklep
będzie znajdował się w pobliżu drogi krajowej nr 3. Wjazd będzie zlokalizowany od
ulicy Piastowskiej.
Właściciel terenu deklaruje, że zatrudnienie w nowym miejscu znajdzie około
20 osób. – Od stycznia powinniśmy zacząć
rekrutację – mówi. – Będziemy szukali także osób z doświadczeniem, powyżej 50 roku
życia. Zwłaszcza do działu ogrodniczego.
Tam potrzeba osób z pasją działkowca.
R.Z.

PRZEDSZKOLE nr 1

Szanowni rodzice , dyrektorzy, nauczyciele,
pracownicy oświaty i mieszkańcy Piechowic
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Piechowicach „Chatka Puchatka” wkroczyła w nowy
rok szkolny 2016/2017. W trosce o stworzenie jak najlepszych warunków dla dzieci sześcioletnich, które zostały w placówce, nasze działania będą skupiały się nad wdrażaniem
znowelizowanej podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego. Od
września tego roku sześciolatki będą uczyć się czytania, pisania i liczenia. Doświadczona
kadra pedagogiczna postara się, aby dzieci kończące nasze Przedszkole opanowały wiadomości i umiejętności ustalone w nowej podstawie programowej. Wielkim osiągnięciem
naszego przedszkola jest otwarcie czwartej grupy, pozwalającej na utworzenie czystych
grup wiekowych 3, 4, 5 i 6 latków. Ponadto, poczynania naszej placówki w nowym roku
szkolnym podyktowane będą realizacją polityki oświatowej państwa, czyli upowszechnianiem czytelnictwa, kształtowaniem postaw i wychowaniem do wartości. Nowy rok szkolny
to nowe wyzwania, którym stawimy czoła, aby rodzice, którzy powierzyli nam swoje pociechy byli usatysfakcjonowani naszą pracą. Przed nami czas wytężonej pracy. Życzymy
wszystkim udanego nowego roku szkolnego, pełnego satysfakcji z pracy z dziećmi i młodzieżą.
Dyrektor i pracownicy „Chatki Puchatka”

ZACHOWAJ TRZEŹWY UMYSŁ 2016
W ramach XVI już edycji ogólnopolskiej
kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016
zorganizowano konkurs plastyczno-literacki POD DOBRĄ OPIEKĄ dla uczniów
szkół podstawowych i gimnazjalistów.
Jak co roku dzieci i młodzież z piechowickich szkół wzięła w nim udział.
Z kilku tysięcy otrzymanych prac komisja konkursowa wybrała laureatów, wśród
których znaleźli się uczniowie Szkoły Pod-

stawowej nr 1 w Piechowicach. Nagrody,
w postaci książek M. Jurczak MOTYLE
DZIENNE, MOTYLE NOCNE, otrzymali:
Marta Molenda, Amelia Pietkiewicz, Dagmara Kozłowska, Weronika Filuś, Amelia
Czerwiec, Wiktoria Wójcik.
Laureatom gratulujemy i zapraszamy
wszystkich uczniów do uczestnictwa w kolejnej kampanii w 2017 roku.
E. T.

Burmistrz Miasta Piechowice
Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446) 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.) informuję, że w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerami: RG. 6845.13.2016.
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Medal Konrada Badacza
w biegu na nartorolkach

CZASÓWKA
Górzyniecka 2016

W dniach 10-11.09.2016 w Centrum
Transgranicznym w Sobieszowie rozegrane
zostały Mistrzostwa Polski Polskiego Związku Narciarskiego w biegach na nartorolkach.
Przyjechało około 200 zawodników.
Srebrny medal w kategorii Junior D wywalczył Konrad Badacz w biegu stylem
dowolnym (w sobotę), w niedzielę Konrad
zajął 4. miejsce w biegu stylem klasycznym pod górę.
Konrad uczy się w Szkole Mistrzostwa
Sportowego w Szklarskiej Porębie i reprezentuje klub MKS Karkonosze Sporty
Zimowe. Pochodzi z Piechowic, gdzie pod
czujnym okiem trenerki Eweliny Jedziniak
zdobywał swoje doświadczenie sportowe
ucząc się w SP 1 Piechowice i reprezentując UKS Krokus Piechowice
Jest to 7 medal Mistrzostw Polski Konrada w tym roku kalendarzowym, wcześniej
wywalczył trzykrotnie złoty medal w Mistrzostwach Polski Młodzików Młodszych
w biathlonie w marcu 2016 roku w Jaku-

Jak co roku, w Górzyńcu odbyła się impreza sportowa upamiętniająca Marka
Galińskiego, jednego z najbardziej utytułowanych kolarzy polskich i Honorowego
Obywatela Piechowic. Górzyniecka Czasówka to okazja do pokonania trasy im.
olimpijczyka, przebiegającej z Górzyńca do
Rozdroża Izerskiego. Trasa, mimo że tylko
9 kilometrowa, wymaga dobrego przygotowania i warunków technicznych. W tym
roku nie padł rekord trasy, ale pierwszy zaszycach, w Czarnym Borze w lipcu 2016 wodnik, Rafał Alchimowicz i tak popisał
zdobył dwa złote i jeden srebrny medal w się świetnym czasem 19 minut i 38 sekund,
Mistrzostwach Polski w biathlonie letnim. czyli 4 sekundy dłużej niż rekordzista, PaJB
tryk Kaczmarczyk w 2014 r. ale o 2 sekundy
szybciej niż patron trasy, Marek Galiński.
Gratulacje też należą się pani Anecie Adamek, która jako najszybsza z kobiet pokonała trasę w niecałe 33 minuty.
W zawodach brało udział ponad 60
uczestników w różnym wieku. Była to
doskonała okazja do pokonania własnych
słabości i aktywnego spędzania czasu, przy
jednoczesnym upamiętnieniu Olimpijczy����������� ���������������� ���������������
���� ��������������������� ����� �����!������������� �������� ka i Mistrza Polski, Marka Galińskiego.
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2. kolejka (27.08): Orzeł Mysłakowice
– Lechia Piechowice 0:2 (0:1), bramki: R.
Paradowski, Myjak
3. kolejka (3.09): Lechia Piechowice –
KS Chełmsko Śląskie 3:1 (0:0), Palewicz,
W. Paradowski x2
4. kolejka (11.09): Halniak Miłków – Lechia Piechowice 4:1 (3:1), R. Paradowski
5. kolejka (17.09): Lechia Piechowice –
Victoria Czadrów 4:2 (1:2), Pietrzykowski
x2, Palewicz, Śmiech
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Informator Piechowicki
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
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.

Zdjęcia: DANIEL POTKAŃSKI

wyniki seniorÓw
Lechii piechowice w kLasie a

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
zdjęcia w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
W wydaniu wykorzystano elementy graficzne autorstwa
Roberta Jaworskiego.
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Przejście Kotliny za nami
W weekend 16 – 18 września odbyła się już XIII
edycja Przejścia Dookoła Kotliny Jeleniogórskiej,
ekstremalnej imprezy, podczas której uczestnicy
mają do pokonania morderczy dystans 130 km.
Śmiałkowie, oprócz przekraczania granic wytrzymałości, czcili pamięć o Danielu Ważyńskim i Mateuszu Hryncewiczu, ratownikach GOPR, którzy
odeszli od nas gdy w 2005 roku podczas patrolu
narciarskiego zaskoczyła ich lawina.
Przejście było organizowane na dwóch dystansach: pełnym i połowie przejścia. W pierwszej kategorii wyruszyło ponad 450 osób, w drugiej liczba
uczestników przekroczyła 150. Ze względu na załamanie pogody, ponad połowa uczestników zrezygnowała w trakcie, nie kończąc całego dystansu.
Trasa przebiegała też częściowo przez nasze miasto, na specjalnie przygotowanym punkcie żywienia, uczestnicy mogli uzupełnić płyny i odetchnąć
pod namiotem Piechowic.
Impreza była wstępem do jeszcze trudniejszego do ukończenia
wyścigu – Ultrakotliny. Ultrakotlina to zaplanowany na 15 i 16
października ultramaraton na dystansie blisko 135 km, tylko dla

waLenie GłowĄ w Mur
Przecież wystarczą dwa, trzy kroki
w bok i mur można obejść.
Październik to miesiąc dobroci dla
zwierząt. Szacunek okazywany istotom
żywym, oraz zapewnienie im godnych
warunków życia zostały wpisane w zbiór
zasad moralnych każdego człowieka.
Zwierzęta uczą nas odpowiedzialności
i wrażliwości. Kontakt z nimi kształtuje
osobowość i pielęgnuje w nas ważne cechy człowieczeństwa.
Czy nasze społeczeństwo dopadła utopijna teoria konsumpcyjnej szczęśliwości, która mrozi serca, zamyka oczy?
Kim trzeba być, żeby po latach spędzonych ze zwierzęciem w chwili, kiedy potrzebuje nas najbardziej, zwyczajnie je zostawić. Wyrzucić jak zepsuty mebel, czy
zabawkę? A co musi czuć taki pies, czy
kot pozbawiony miejsca w którym czuł
się bezpiecznie? Zwłaszcza gdy powodem pozbycia się zwierzęcia jest choroba,
starość lub fakt, że „żywa przytulanka”
dziecka wyrosła. Świat zwierząt, to świat
istot myślących i czujących. Powinniśmy
nazywać pewne rzeczy złem, wyrażać
swoją dezaprobatę. Nic dziwnego, że potem dzieci „zabawiają się”, dręcząc swoje czy bezdomne zwierzęta. Przyjaciół się
nie kupuje, zdobywa się tym co mamy
w piersi – sercem. Jeśli zawczasu nauczymy tego dzieci, to może, gdy się zestarzejemy, pomogą nam, a nie zostawią nas
jak niechciane zwierzęta. Przecież ostatnia koszula nie ma kieszeni, a na tamten
świat zabiera się tylko to, co się za życia
dało innym. Dobrego i złego „innym” nie
odnosi się tylko do ludzi.
Irena Ulanecka

ludzi o wielkiej wytrzymałości i niewiarygodnej sile woli. Będzie
to najdłuższy bieg organizowany w naszych górach i okazja do
podziwiania pięknych terenów wokół Kotliny Jeleniogórskiej.
KG

ZBIÓRKA ODPADÓW
wielkogabarytowych i zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego
tylko od osób fizycznych

W dniach 03-05 października 2016 r. na terenie Miasta Piechowice
odbędzie się bezpłatny wywóz odpadów wielkogabarytowych
i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
W związku z tym prosimy do dnia 29.09.2016 r. o zgłoszenie
telefoniczne pod numer 75 75 48 916 lub e-mail na adres:
gospodarkaodpadami@piechowice.pl i wystawienie tych
przedmiotów przed budynek (w łatwo dostępnym miejscu)
UWAGA!
Wywóz nie dotyczy nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza.

Zbiórka będzie realizowana w godzinach 700-1800,
Wg następującego harmonogramu:
03.10 Piechowice (Centrum, Dolne)
04.10 Osiedle Michałowice i Piechowice Górne
05.10 Osiedla Piastów-Pakoszów, Górzyniec
Sprzęt elektryczny i elektroniczny podlegający zbiórce:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego,
Organizator:
Sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny,
Karkonoskie Centrum
Sprzęt audiowizualny,
Gospodarki Odpadami
Sprzęt oświetleniowy,
Informacja: 75 617 10 70
Narzędzia elektryczne i elektroniczne,
www.kcgo.karkonosze.eu
Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy,
Przyrządy medyczne,
Przyrządy do nadzoru i kontroli – czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty.

WAŻNE !!!
Odpady należy wystawić dzień przed planowaną zbiórką

Zbierane będą meble i inne odpady wielkogabarytowe, czyli takie, które ze względu na swoje rozmiaru lub
masę nie mogą być umieszczone w pojemnikach przydomowych, Na przykład: stoły, szafy, krzesła, sofy,
dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów. Do odpadów
wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane i sanitarne , takie jak deski
drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, umywalki, muszle toaletowe, spłuczki,
grzejniki, płytki, rolety, jak również części samochodowe, czy odpady remontowe.
UWAGA!
Informujemy, że wyżej wymieniony sprzęt jest przyjmowany nieodpłatnie na terenie Karkonoskiego
Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach – Kostrzycy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00
do 18:00
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