
4/17 KWIECIEŃ  2017INFORMATOR  PIECHOWICKI INFORMATOR  PIECHOWICKI 4/17 KWIECIEŃ 2017

nr 4/17  KWIECIEŃ   2017r.nr 4/17  KWIECIEŃ   2017r.nr 4/17  KWIECIEŃ   2017r.

• Zmiany nazw ulic coraz bliżej  str. 3

• Jeszcze o szkołach  str. 4

• Wspomnienie o Janie Pawle II  str. 11

• Zmiany nazw ulic coraz bliżej  
• Jeszcze o szkołach  str. 4

• Wspomnienie o Janie Pawle II  

Ponadto w numerze:

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY   ISSN 1731 - 5220  
          

str. 11

str. 8-9

Rozwój turystyki
1967 - 2017Ulica

Polna
po

liftingu

Trudna droga Kaspianka 
             

str. 5

 str. 3



4/17 KWIECIEŃ  2017INFORMATOR  PIECHOWICKI INFORMATOR  PIECHOWICKI 4/17 KWIECIEŃ 20174/17 KWIECIEŃ  2017INFORMATOR  PIECHOWICKI INFORMATOR  PIECHOWICKI 4/17 KWIECIEŃ 20172

Tegoroczne Dni Baby Wielkanocnej po 
raz kolejny sprawdziły się jako wydarzenie 
pozwalające kultywować piękne zwyczaje
i obrzędy ludowe związane ze Świętami Wiel-
kanocnymi. Starsze pokolenie przygotowało 
na te dni wiele atrakcji, aby przybliżyć młod-
szym tradycje wielkanocne i przygotowania 
z nimi związane. Około 200 samodzielnie 
ozdobionych pisanek i kraszanek, kilka-
dziesiąt własnoręcznie wykonanych palm
i baranków, to rezultaty pracy najmłodszych 
mieszkańców Piechowic, którzy odwiedzili w 
miniony weekend Piechowicki Ośrodek Kul-
tury. W tych dniach obecność młodych ludzi 
można było zauważyć nie tylko na stanowi-
skach warsztatowych, ale także na estradzie. 
Serca publiczności podbiły pełne radości
i wdzięku programy artystyczne piechowickich 
przedszkolaków, a także młodzi wykonawcy 
z innych zespołów. Spośród 12 grup śpiewa-
czych, występujących podczas tegorocznego 
święta sztuki ludowej, kilka z nich uzupeł-
niło swój skład o młodych wykonawców, co 
bardzo podobało się widowni. Podobnie było
w konkursie „Pisanka Wielkanocna”, gdzie 
także swoje siły połączyły wszystkie pokole-
nia. W kategorii pisanki rodzinnej I miejsce 
zajęła p. Dorota Kot, która pisanki wykonała 
ze swoimi dziećmi, II miejsce zajęła Ola Jóź-
wik wraz z babcią, a III miejsce Ala Dąbkow-
ska z mamą. Natomiast w kategorii pisanki 
indywidualnej I miejsce zajęła p. Maria Ma-
lec, II miejsce p. Anna Zdańska, a III miejsce 
p. Monika Barabasz. Jesteśmy przekonani, że 
Dni Baby Wielkanocnej to edukacja, radość
i tradycja, które pozwalają przekazywać war-
tości kulturowe z pokolenia na pokolenie. 

POK

Tradycje wielkanocne
wśród najmłodszych

Dyrektor i pracownicy Piechowickiego 
Ośrodka Kultury składają serdeczne po-
dziękowania za wsparcie, pomoc i osobiste 
zaangażowanie przy organizacji Dni Baby 
Wielkanocnej dla:

- Burmistrza Miasta Piechowice –
 p. Witolda Rudolfa

- Zespołu Szklarki
- p. Romana Kuźmińskiego

Serdecznie dziękujemy także wszystkim 
artystom estrady za to, że uświetnili pie-
chowickie święto sztuki ludowej, a w szcze-
gólności: dzieciom z przedszkola „Pod 
Czerwonym Muchomorem”, przedszkola 
„Chatka Puchatka” oraz zespołom Szklar-
ki, Kowarskie Wrzosy, Echo, Wojcieszo-
wianki, Rybniczanki, Karkonosze, Miłek, 
Izerskie Bogdanki, Lokalna Grupa Wo-
kalna, Sokolik, Gościniec oraz Sybiraczki
i Kresowanie.
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Nawiązując do artykułu, który ukazał się 
w lutowym Informatorze Piechowickim                              
pt. „Przygotowania do zmiany nazew-
nictwa ulic”,  Burmistrz Miasta pragnie 
poinformować oraz zaproponować miesz-
kańcom Piechowic, a zwłaszcza tym, któ-
rzy mieszkają obecnie przy ulicach, któ-
rych nazwy nie mogą funkcjonować dalej
w przestrzeni publicznej (zgodnie z ustawą 
o zakazie propagowania komunizmu lub 
innego ustroju totalitarnego), a którzy ko-
chają swoje miasto, wiedzą o nim bardzo 
wiele i mają pomysły, aby złożyli swoje 
propozycje nazw na ręce Burmistrza Mia-
sta do dnia 10.05.2017r.  

Wszystkie złożone propozycje w naj-
bliższym terminie zostaną przedstawione 
Komisji Rady Miasta ds. Komunalnych, 
Rolnych i Ochrony Środowiska w celu 

przedyskutowania
i dokonania ich oce-
ny. Na posiedzenie 
komisji będą zapro-
szeni wszyscy wnio-
skodawcy. Osta-
teczny wybór nazw 
z pewnością będzie 
efektem kompromi-
su. Ostateczna de-
cyzja należeć będzie 
do Rady Miasta.

W nawiązaniu do 
poprzedniego artyku-
łu Burmistrz Miasta 
podtrzymuje propozy-

cję, aby ulice Żymierskiego i Świerczewskie-
go podzielić na kilka odcinków. 

Ulica Świerczewskiego składałaby się
z trzech odcinków, jeden to przedłużenie 
już istniejącej ulicy Fliegera, natomiast dru-
gi, krótki odcinek to odnoga ulicy Świer-
czewskiego, do której przynależą budynki 
o nr 8, 9 i 10. Nadanie nazw tym ulicom 
odbyłoby w późniejszym terminie i wiąza-
łoby się ze zmianą numeracji porządkowej 
budynków. Referat Gospodarczy i Nadzoru 
Właścicielskiego przesłałby zawiadomie-
nia mieszkańcom, których zmiana dotyczy. 
Na pozostałym, głównym   odcinku nume-
racja pozostałaby bez zmian. 

Podobnie jak z ul. Świerczewskiego by-
łoby z ul. Żymierskiego, która zostałaby 
podzielona. Na głównym jej odcinku od 

ul. Świerczewskiego do ul. Jeleniogórskiej 
(droga krajowa nr 3) numeracja budynków 
pozostałaby bez zmian. Bez zmian nume-
racji budynków pozostałby również odci-
nek ulicy Żymierskiego zaczynający się od 
ul. Świerczewskiego i biegnący do granic 
miasta w kierunku Jeleniej Góry (Sobie-
szowa). 

Numeracja budynków uległaby zmianie  
przy bocznych odnogach ul. Żymierskiego, do 
których należą  budynki nr 86 i 87 oraz budyn-
ki nr 83, 89, 90, 90A, 93, 93A, 96 i 96A.

Burmistrz Miasta  pragnie poinformo-
wać,  że  część mieszkańców złożyła już 
swoje propozycje nazw ulic osobiście
i tymi osobami są między innymi:  Pani 
Irmina Paszkowska – Honorowy Oby-
watel Miasta, Pani Halina Leszczyńska 
– Himik, Pan Józef Nadolny – Radny na-
szego miasta, mieszkańcy obecnej ulicy
22 Lipca, Pan Antoni Olszewski, uczen-
nice I Liceum Ogólnokształcącego w Je-
leniej Górze im. Stefana Żeromskiego, 
Związek Harcerstwa Polskiego oraz Za-
rząd Miejski PSL. Natomiast część miesz-
kańców złożyła swój podpis pod nazwą, 
którą zaproponowano już w 2005 r.

W związku z tym zapraszamy miesz-
kańców  do wzięcia  czynnego udziału
w składaniu własnych propozycji nazw 
ulic, przy których chcieliby mieszkać lub 
chcieliby aby istniały w przestrzeni pu-
blicznej na długie lata. 

Zofi a Junger
Inspektor ds. geodezji

Coraz bliżej terminu
zmiany nazw ulic w Piechowicach

Miło mi poinformować Czytelników Informatora Piecho-
wickiego o dobrze układającej się współpracy z dyrekcją naj-
większego zakładu znajdującego się na terenie naszej gminy 
tj. WEPA Piechowice Spółka z o.o. Zakład ten rozwija się 
bardzo prężnie, i z powodów ekonomicznych oraz koniecz-
ności modernizacji prowadzona jest jego rozbudowa. W wy-
niku przeprowadzonych negocjacji zawarto porozumienie, na 
mocy którego Urząd Miasta udzielił pomocy organizacyjno-
technicznej na określonym etapie rozbudowy, a Zakład WEPA 
wykonał na własny koszt remont nawierzchni drogi gminnej 
tj. ulicy Polnej o długości około 800 metrów. W efekcie tej 
współpracy zamontowano nową maszynę technologiczną
w zakładzie, a nasze miasto zyskało nową nawierzchnię drogi, 
uprzednio mocno zdegradowaną. Pracownicy Zakładu Usług 
Komunalnych Spółka z o.o. w Piechowicach, w ramach bie-
żącego utrzymania dróg wykonują prace związane z naprawą 
poboczy ul. Polnej z powierzonego materiału.

Burmistrz Miasta Piechowice - Witold Rudolf

Ulica Polna po „liftingu”
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Rada Miasta Piechowice ponownie zdecy-
dowała o utworzeniu jednej szkoły podsta-
wowej od nowego roku szkolnego. Dolno-
śląski kurator oświaty sugerował wprawdzie 
utworzenie dwóch placówek, jednak radni 
uznali, że więcej argumentów przemawia za 
proponowanym przez nich rozwiązaniem.

Sprawa ma związek z reformą oświaty, 
polegającą m.in. na likwidacji gimnazjów. 
Rada Miasta Piechowice w dniu 2 lutego 
przyjęła uchwałę intencyjną, która zakłada-
ła utworzenie jednej szkoły podstawowej.
W obecnym budynku SP nr 1 docelowo 
uczyłyby się dzieci z klas IV – VIII, a do 
obiektu po gimnazjum (przy ul. Tysiąclecia) 
trafi łyby dzieci z klas I – III. Dolnośląski 
Kurator Oświaty Roman Kowalczyk zaopi-
niował tę uchwałę warunkowo pozytywnie. 
Uznał za celowe przekształcenie Publiczne-
go Gimnazjum im. Jana Pawła II w samo-
dzielną, ośmioklasową szkołę podstawową. 
Jego zdaniem oba budynki spełniają wymo-
gi, by funkcjonowały w nich szkół podsta-
wowych o pełnej strukturze organizacyjnej.

Radni na sesji w dniu 30 marca mieli 
zdecydować, co dalej. Podtrzymali swoją 
wcześniejszą decyzję o tym, by w Piecho-
wicach pozostała jedna szkoła podstawowa, 
funkcjonująca w dwóch budynkach. Poja-
wiły się te same argumenty, które podno-
szono na wcześniejszych debatach z udzia-
łem rodziców i nauczycieli. Najważniejsze 
z nich to takie, że w SP nr 1 jest lepsza baza 
sportowa, z której mogą skorzystać dzieci 
z klas starszych. Z kolei budynek gimna-
zjum lepiej nadaje się na przyjęcie dzieci 
młodszych, gdyż są w nim przestronne ko-
rytarze, no i jest łącznik prowadzący na salę 
gimnastyczną. Dzieci przechodząc z klasy 
do sali nie będą musiały wychodzić na po-
dwórko, jak to ma miejsce w SP nr 1. Młod-
sze dzieci nie zawsze ubiorą się dokładnie 
i mogą łatwo się przeziębić. Utworzenie 
jednej szkoły podstawowej ma też wymiar 
ekonomiczny, będzie to kosztowało o około 
200 tysięcy złotych w skali roku mniej, niż 
przy utrzymywaniu dwóch szkół. Burmistrz 
Piechowic Witold Rudolf podkreślił też, że 
przy tym wariancie miasto będzie w stanie 
zapewnić wszystkim nauczycielom pracę.

W rezultacie na sesji w dniu 30 marca
10 radnych było za, 3 przeciw a 1 wstrzymał 

się od głosu (na sali było 14 z 15 radnych). 
Niedługo po podjęciu tej decyzji ogłoszono 
przerwę, po której wniesiono nowy punkt do 
porządku obrad: zaskarżenie opinii Dolno-
śląskiego Kuratora Oświaty. W głosowaniu 
za przyjęciem tej uchwały było 11 radnych,
2 było przeciw i 1 wstrzymał się od głosu.

Zanim zapadły kluczowe decyzje, prze-
wodniczący rady Paweł Zackiewicz po-
informował, że przed sesją wraz z burmi-
strzem spotkali się w kuratorem oświaty, 
który przebywał w Jeleniej Górze tego dnia 
na sympozjum z dyrektorami szkół.

– W rozmowie z nami na temat tej 
uchwały kurator uznał, że nie ma pod-
staw, aby zmienić swoją opinię – przyznał 
P. Zackiewicz. Dodał, że należy liczyć się,
że wojewoda dolnośląski może w tej sytu-
acji uchylić uchwałę rady. – W takim przy-
padku kurator widzi możliwość dalszego 
modyfi kowania naszej sieci szkół, już nie w 
trybie Ustawy o reformie oświaty, ale w try-
bie tworzenia bądź likwidowania szkół, jaki 
do tej pory obowiązywał – powiedział prze-
wodniczący rady. Burmistrz Witold Rudolf 
podkreślił, że on jak i rada reprezentują nie 
tylko własną wizję, ale wizję, którą potwier-
dzili rodzice i nauczyciele na poprzednich 
debatach, które odbyły się w Piechowickim 
Ośrodku Kultury. – Mamy świadomość, że 
po 17 latach funkcjonowania gimnazjów 

zupełnie zmienił się układ demografi czny 
i przestrzenny. Chcemy oba obiekty zago-
spodarować optymalnie i wykorzystać ich 
atuty. 17 lat temu nie było hali sportowej, 
dzisiaj jest – powiedział przykładowo.

Kurator zaproponował, że w maju przy-
jedzie do Piechowic i spotka się z zainte-
resowanymi tematem sieci szkół, by nadal 
pracować nad uzyskaniem kompromisu.

R.Z.

Jeszcze o sieci szkół

Radni zdecydowaną większością głosów opowiedzieli 
się za utworzeniem jednej szkoły podstawowej.

Ile opinii warunkowych?
Jak wynika z danych Kuratorium Oświaty, blisko 97 procent rad powiatów oraz

98 procent rad gmin Dolnego Śląska przesłało do zaopiniowania przez kuratora 
oświaty uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkolnych do nowego ustro-
ju szkolnego. Dolnośląski Kurator Oświaty zaopiniował 29 uchwał rad powiatów
i 166 uchwały rad gmin. Zostało wydanych 18 opinii pozytywnych dotyczących 
uchwał rad powiatów, warunkowych 11. W przypadku uchwał rad gmin opinii pozy-
tywnych zostało wydanych 78, a warunkowych 87.

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

Rad� u��w���ł�...
Rada Miasta Piechowice

na XXXIV sesji,
która odbyła się 30 marca 2017 r.,

podjęła uchwały w sprawach: 

– miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla 3 obszarów położonych 
na osiedlu Michałowice w Piechowicach 
(uchwała nr 205/XXXIV/2017);

– wyrażenia zgody na nieodpłatne przeka-
zanie nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej na rzecz Skarbu Państwa 
(uchwała nr 206/XXXIV/2017);

– określenia zasad i trybu przeprowadza-
nia konsultacji społecznych z mieszkańcami 
Gminy Miejskiej Piechowice (uchwała nr 
207/XXXIV/2017);

– dostosowania sieci szkół podstawowych 
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 
(uchwała nr 208/XXXIV/2017);

– zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pie-
chowice na rok 2017 roku (uchwała nr 209/
XXXIV/2017);

– wniesienia skargi na opinię kuratora 
(uchwała nr 210/XXXIV/2017).
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Trudna droga Kaspianka

PROŚBA O POMOC

Kto chciałby wspomóc rodzinę w walce z chorobą syna, może przekazać dowolny 
datek, wysłać charytatywnego smsa bądź przekazać 1 procent podatku. Kaspianek jest 
podopiecznym Fundacji Avalon. Wpłaty można kierować na konto 62 1600 1286 0003 
0031 8642 6001 z dopiskiem: „URYN, 7191”.

Więcej informacji na fundacjaavalon.pl

Kaspian Uryn ma 5 lat i cierpi na autyzm 
dziecięcy. Rodzice robią co mogą, by go 
rehabilitować. Pomaga wiele osób, ostatnio 
pomogli też Piechowiczanie.

Rodzice początkowo nie wiedzieli, co mu 
jest. Mieli tylko niepokojące sygnały. Ma-
luch budził się po kilka razy w nocy, miewał 
niczym niewymuszone ataki złości. Potrafi ł 
na przykład tupać bez powodu, skoczyć do 
kałuży, albo uderzać głową w ścianę. – Było 
to niebezpieczne – przyznaje pani Milena. 
– Podczas każdego spaceru musiałam mieć 
oczy dookoła głowy.

Duże nadzieje na poprawę zachowa-
nia Kaspiana Urynowie wiązali z dniem,
w którym ich syn poszedł do przedszkola. 
Zapisali go do przedszkola w Piechowicach. 
Niestety, jak mówi mama, nie było lepiej. 
Chłopiec unikał kontaktu z rówieśnikami, 
nauczycielami. – Żył tak, jakby był we wła-
snym świecie – mówi.

Pojawiły się też opóźnienia w rozwoju 
mowy. – Myślałam, że jak pójdzie do dzie-
ci, to zacznie mówić, ale tak się nie stało 
– wzdycha mama. 

Liczne wizyty u lekarzy nie dawały odpo-
wiedzi, co się dzieje z chłopcem. Rodzice 
wielokrotnie jeździli z nim do specjalistów 
do Wrocławia. W czerwcu ubiegłego roku 
w końcu lekarze ofi cjalnie potwierdzili, że 
to autyzm. Pani Milena mówi, że zasmuciła 
ją ta wiadomość, ale nie była zaskoczona.

– Od tego momentu moje życie zmieniło 
się – mówi pani Milena. – Zrezygnowałam 
z pracy i poświęciłam się całkowicie wy-
chowaniu i rehabilitacji dziecka.

Rodzice przenieśli Kaspianka do przed-

szkola specjalnego przy ul. Grottgera w Je-
leniej Górze. Wcześniej o tym myśleli, ale 
nie mieli pewności, czy na pewno jest cho-
ry. Dopiero diagnoza lekarska rozwiała te 
wątpliwości. W przedszkolu chłopiec może 
liczyć na specjalistyczną opiekę. Są zajęcia 
z pedagogiem, psychologiem, zajęcia z lo-
gopedą, jest terapia integracji sensorycznej 
(SI). Mama mówi, że nastąpiła poprawa, 
nauczył się na przykład jeść łyżką. Wcze-
śniej nie chciał jej nawet dotknąć. – Dzieci 
z autyzmem tak mają – dodaje.

Wciąż są kłopoty z rozwojem mowy. 
– Kaspianek komunikuje się z nami, ale
w sposób niewerbalny. Potrafi  chwycić mnie 
za rękę i zaprowadzić w jakieś miejsce, albo 
pokazać, co che. Ja to rozumiem, mój mąż 
też, ale inni niekoniecznie – mówi mama. 
Z jednej strony – dodaje pani Milena – to 
dobrze, że się komunikuje. A z drugiej, to 
że go rozumiemy, mu wystarcza i dlatego 
nie chce uczyć się mówić.

Rodzice zdają sobie sprawę, że konieczna 
jest dodatkowa rehabilitacja. Robią co mogą, 
ale nie jest im łatwo. Z pomocą przyszedł 
klub Karkonosze Jelenia Góra. Wiceprezes 
Konrad Ambroży zorganizował kilka licy-
tacji przedmiotów sportowych oraz aukcję 
internetową gadżetów podarowanych przez 
darczyńców. Okazało się to sukcesem. 

Z pomocą przyszli też Piechowiczanie. 
– Dzięki uprzejmości pani dyrektor Piecho-
wickiego Ośrodka Kultury Anny Kalisz, 
zorganizowano licytację przedmiotów pod-
czas tegorocznych Dni Baby Wielkanocnej 

– mówi kobieta. Ona sama prowadziła też 
stoisko z pamiątkami i wyrobami rękodziel-
niczymi, które przekazali darczyńcy. Dochód 
ze sprzedanych przedmiotów zostanie także 
przeznaczony na potrzeby leczenia dziecka.

Burmistrz Piechowic Witold Rudolf zapro-
ponował, że podobną licytacje można będzie 
przeprowadzić podczas Kryształowego Week-
endu (9-10 czerwca), który będzie kulminacją 
obchodów 50-lecia nadania praw miejskich 
Piechowicom. – Bardzo dziękuję – mówi 
mama Kaspiana. Przyznaje, że chętnie pomoc 
okazują jej ludzie, którzy sami nie mają zbyt 
wiele. Zaznacza też, że nie tylko o pieniądze 
w tym wszystkim chodzi. – Ktoś mnie pocie-
szy, uśmiechnie się, powie dobre słowo. To 
czasem więcej znaczy, niż ta przysłowiowa 
złotówka. Podnosi mnie na duchu, wynagra-
dza kłopoty, te łzy, nieprzespane noce – mówi. 
Przyznaje, że całe swoje życie podporządko-
wała Kaspiankowi. – To jest mój syn, dla mnie 
on jest wszystkim. Nie wyobrażam sobie, że-
bym mogła mu nie pomóc – dodaje. 

Rodzina cieszy się, bo ostatnio Kaspianek 
zaczął mówić. Co prawda pojedyncze sło-
wa, ale to już coś. – Mówi „mama”, „tata” – 
wymienia pani Milena. – Co najważniejsze, 
on mówi to nie ot tak, tylko w określeniu 
do mnie albo do męża. Wie, że mama to 
mama, a tata to tata. Używa tych słów świa-
domie. Mówimy też do niego „Kaspi jest 
duży i śliczny”. Ostatnio zaczyna powtarzać 
„Kasi” i „duzi” – mówi z dumą. – Bo dla 
mnie jest duży. I bardzo dzielny!

R. Z.

- Mój syn jest bardzo dzielny - mówi Milena Uryn, 
mama 5-letniego Kaspiana.

Nasi mieszka cy
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Urząd marszałkowski wystartował z dru-
gą edycją sportowo-turystycznego budżetu 
obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”,

 Już po raz drugi Dolnoślązacy będą 
mogli współuczestniczyć w podejmowa-
niu decyzji o fi nansowaniu wybranych 
projektów dotyczących upowszechniania 
sportu i promowania oferty turystycznej 
w naszym regionie. W tym roku, podob-
nie jak poprzednio, na projekty obywatel-
skie przeznaczono 600 tysięcy złotych.

Środki fi nansowe będą rozdzielane
w 5 dolnośląskich subregionach: jelenio-
górskim, wałbrzyskim, legnickim, wro-
cławskim oraz we Wrocławiu. Pieniądze 
mogą być przeznaczone np. na: imprezy 
turystyczne, lokalne zawody sportowe, 
zloty, rajdy, konferencje, seminaria do-
tyczące rozwoju turystyki, promocji re-
gionu, promowania lokalnych produktów
i atrakcji turystycznych, oraz np. publika-
cje wydawnictw o charakterze turystycz-
nym (tj. przewodniki, foldery, katalogi, 
informatory etc.).

Wnioski będzie można składać w ter-
minie od 12 do 25 czerwca. Głosowanie 
odbędzie się w terminie od 17 do 30 lip-
ca. Szczegółowe informacje wkrótce na 
stronie www.aktywny.dolnyslask.pl

II EDYCJA AKTYWNEGO

DOLNEGO ŚLĄSKA!Położyli komin dawnej 
Karelmy

W dniu 17 marca położono samotnie sto-
jący komin dawnej „Karelmy” w Piecho-
wicach. 

Niedawno zburzono kotłownię na terenie 
byłego zakładu, a teraz swój żywot zakoń-
czył jej 53 metrowy komin który od 2007 
roku przestał spełniać swoją funkcję. Prace 
przygotowawcze jak i samo przewrócenie 
komina to sprawka profesjonalnie działają-
cej fi rmy „Dobrowolski” z Miłkowa, której 
zadaniem będzie również pocięcie go i wy-
wiezienie na złom.

Przygotowanie trwały od wczesnych 
godzin porannych. Zadaniem ekipy było 

przygotowanie miejsca upadku, oraz pra-
ce polegające na usunięciu kilku podpór
i ukierunkowanie upadku komina za pomo-
cą dwóch ciągników.

Zburzenie komina to kolejny z etapów 
porządkowania terenu po dawnym zakła-
dzie, którego rozwalające się, nieużytko-
wane od lat budynki szpecą krajobraz.

Źródło: 24jgora.pl

Właścicielem terenu po dawnej Karemie 
jest obecnie katowicka spółka Energoin-
stal. Wkrótce napiszemy, jakie plany ma 
właściciel wobec piechowickiego zakładu.

Skąd się bierze smog? Są trzy najważ-
niejsze przyczyny jego powstawania. 
Pierwszy, to niska emisja. Spalanie węgla 
i drewna w gospodarstwach domowych 
jest głównym powodem zanieczyszczeń 
powietrza w Polsce. Odpowiada ono za po-
nad 50% emisji pyłów (PM10) i 87% emisji 
rakotwórczego benzo(a)pirenu. Większość 
domów wykorzystuje tzw. kopciuchy, naj-
prostsze, prymitywne piece, w których 
spalane jest wszystko łącznie z odpadami. 
Drugi, to komunikacja. W Polsce na miesz-
kańców miast przypada znacznie więcej sa-
mochodów niż w innych miastach Europy 
Zachodniej. Najbardziej uciążliwe są stare 
samochody z silnikami diesla bez fi ltrów 
cząstek stałych. Ostatnią przyczyną smo-
gu jest przemysł, który odpowiada łącznie 
za 26% emisji pyłów zawieszonych i 11% 
emisji benzo(a)pirenu w skali kraju. Polska 
obok Bułgarii ma najbardziej zanieczysz-
czone powietrze w całej Unii Europejskiej. 
Aż 97% mieszkańców kraju  oddycha po-
wietrzem szkodliwym dla zdrowia. Rocz-
nie z powodu zanieczyszczeń powietrza 

umiera ponad 3,5 mln ludzi na świecie.
W 2013 roku w Polsce z tego powodu stra-
ciło życie aż 48.000 osób. Na Dolnym Ślą-
sku zmarło w 2015 r. ok. 3000 osób.

Smog to głównie szkodliwy dla zdrowia 
pył zawieszony (PM10, PM 2,5) oraz ra-
kotwórczy benzo(a)piren, metale ciężkie, 
dioksyny i furany. Pył (PM10) to cząstki 
wielkości ok. jednej piątej grubości ludzkie-
go włosa, które mogą docierać do górnych 
dróg oddechowych i płuc, natomiast cząst-
ki pyłu PM 2,5 mogą przez płuca przenikać 
do krwi. Wysokie stężenie pyłu powoduje 
problemy z oddychaniem, podrażnienie 
oczu, nosa, gardła, kaszel, katar, zapalenie 
zatok.  Przyczynia się również do powsta-
wania raka płuc, jamy ustnej, gardła, krta-
ni, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. 
Jest jednym z powodów nadciśnienia tęt-
niczego, wzmożenia zaburzeń rytmu serca
i nasilenia jego niewydolności.

Nie jesteśmy skazani na smog. Walka 
o czyste powietrze jest trudna i wymaga 
podejmowania wspólnych działań. Z tego 
powodu władze Dolnego Śląska spotka-

niem w dniu 7 kwietnia w Jeleniej Górze 
rozpoczęły cykl konsultacji społecznych 
dotyczących projektu uchwały antysmo-
gowej. W spotkaniu z przedstawicielami 
samorządów i organizacji pozarządowych 
udział wziął Marszałek Województwa Dol-
nośląskiego Cezary Przybylski oraz wice-
marszałek Iwona Krawczyk. 

- Walka o czyste i zdrowe powietrze jest 
naszą wspólną sprawą. Nie powiedzie się 
bez udziału w niej lokalnych samorządów, 
organizacji pozarządowych i zrozumienia 
tej potrzeby przez mieszkańców. Nie powie-
dzie się bez konkretnego zaangażowania po-
wołanych do tego celu instytucji rządowych 
- powiedział marszałek Cezary Przybylski.

Uczestnicy spotkania wystosowali wspól-
ny apel do rządu i parlamentu o stworzenie 
odpowiedniej polityki wsparcia dla działań 
antysmogowych w regionie dolnośląskim. 
Efektem cyklu spotkań w województwie 
będzie wypracowanie projektów uchwał an-
tysmogowych, które następnie poddane zo-
staną otwartym konsultacjom społecznym.

Radosław Burchacki

Dolny Śląsk walczy o czyste powietrze, 
bez smogu
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Teatr Nasz w Michałowicach wraca do 
przedstawień czwartkowych! Teatr Nasz 
będzie znowu – jak przez lata – w czwar-
tym dniu tygodnia śpiewać, rozśmieszać, 
opowiadać zabawne historie, rozmawiać
z publicznością…

Od 11 maja co tydzień zaprasza na pro-
gram muzyczno-satyryczny pod tytułem: 
„Co Autor chciał przez to powiedzieć?”.
O muzyczną oprawę tego przedstawienia 
zadbają człowiek wielu talentów, między in-
nymi uzdolniony kompozytor, rewelacyjny 
gitarzysta i pełen pasji wokalista Jacek Szre-
niawa, jak również Królowa Karkonoszy
(i nie tylko…), jeśli chodzi o śpiew, jedyna 
w swoim rodzaju, niezwykle wszechstron-
na, która oczami potrafi  zagrać tak, że nie 

trzeba żadnych słów… Jadwiga Kuta!
Widzowie usłyszą, a pewnie nie raz i za-

śpiewają, razem z Jadwigą i Jackiem, pio-
senki znane z przedstawień Teatru Nasze-
go, jak i nowe, w różnym klimacie. Całość 
poprowadzi z właściwym sobie wdziękiem, 
poczuciem humoru, fantazją i taktem tytu-
łowy Autor – Tadeusz Kuta, który jest auto-
rem wszystkich sztuk wystawianych przez 
Teatr Nasz, jak również wielu piosenek.

Teatr Nasz ma ambicję, by program „Co 
Autor chciał przez to powiedzieć?” był lek-
ką satyrą na wysokim poziomie artystycz-
nym, po której goście będą opuszczać Teatr 
Nasz i Michałowice w dobrym humorze,
z uśmiechem na ustach i błyskiem w oku…

I apetytem na więcej!

W czwartki w Michałowicach!

Koło nr 9 PZERiI
informuje 

• W sobotę 29 kwietnia br. w sali POK 
odbędzie się kolejny wieczorek taneczny 
dla piechowickich Seniorów, na który 
zapraszamy nie tylko członków naszego 
koła. Przypominamy, że zespół pod kie-
rownictwem p. K. Filuś zorganizował już 
5 takich spotkań przy muzyce i planuje 
w sezonie wiosennym organizować je co 
miesiąc. 

• Obchody Piechowickiego Dnia In-
walidy organizowane przy współudziale 
fi nansowym Urzędu Miasta odbędą się 
dwuetapowo:

- 5 maja br. zapraszamy na jednodnio-
wą wycieczkę do Pragi (koszty 40,00 zł 
członkowie koła, 50,00 zł sympatycy)

- 13 maja w sali OSP z udziałem za-
proszonych gości odbędzie się ofi cjalna 
uroczystość zakończona spotkaniem in-
tegracyjnym. 

• Są jeszcze wolne miejsca na wcza-
sy w Pobierowie organizowane przez 
zarząd kola nr 9 w terminie 8 czerwca 
– 18 czerwca 2017 r. Wszelkich infor-
macji dot. wyjazdu udziela p. W. Jaracz 
– skarbnik koła.

• Przypominamy, że na budynku POK 
wisi tablica ogłoszeń, na której zamiesz-
czamy wszelkie informacje dot. działań 
naszego koła. W przypadku jakichkol-
wiek wątpliwości zapraszamy do biura 
koła w każdą środę w godz. 10.00-13.00.

Staraniem Urzędu 
Miasta oraz lokalnych 
przedsiębiorców ukazał się 
nowy plan miasta. Dostęp-
ny jest m.in. w referacie 
spraw społecznych na par-
terze urzędu. Plan zawiera 
m.in. spis ulic a także 
zestawienie bazy noclego-
wej. Na odwrocie wymie-
nione są liczne atrakcje 
turystyczne Piechowic, 
wzbogacone zdjęciami 
i opisem. Jest też lista 
telefonów do urzędu oraz 
rozmaitych instytucji.

Burmistrz Piechowic 
Witold Rudolf dziękuje 
wszystkim przedsiębior-
com, którzy zdecydowali 
się wesprzeć inicjatywę 
wydania planu. Miejmy 
nadzieję, że będzie on po-
mocny dla wielu turystów 
oraz mieszkańców.
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o czym może między innymi świadczyć fakt, 
że w rankingu 20-lecia Turnieju T. K w woj. 
jeleniogórskim zajął I miejsce. Klub zrze-
szał młodych turystów z Piechowic a potem
z coraz dalszych terenów. Zaczął brać udział 
w Turniejach i „kuratorce” osiągając wiele 
sukcesów, między innymi, III, IV miejsca
w Polsce oraz kilkukrotnie puchary prze-
chodnie „Kuratorki”. Brał udział w konkur-
sach Krasomówczych PTTK zdobywając
w 1993 r. I miejsce w Polsce (Joanna Achra-
mowicz).  Niektórzy z „morenowców” stali 
się liczącymi się alpinistami między innymi 
Daniel i Katarzyna Graczykowie mający na 
swoim koncie np.: szczyty w Andach czy 
Górach Skalistych w USA. Sam twórca Klu-
bu Maciej Stanisz – Podgórski od kilkunastu 
lat prowadzi Biuro Turystyki Młodzieżowej 
w Piechowicach, a od kilku lat jest właścicie-
lem „Chaty Izerskiej” w Szklarskiej Porębie 
Dolnej, który to obiekt jest nie tylko bazą 
noclegową, ale prowadzi szeroką działalność 
popularyzującą turystykę i ekologię.

Na koniec warto dodać, że wśród piecho-
wiczan znajduje się coraz większe grono 
przewodników sudeckich, którzy konty-
nuują wieloletnią działalność prezesa Koła 
Przewodnickiego Leszka Krzeptowskiego. 
Należą do nich Leszek Koprowski, Marek 
Bergtraum, Katarzyna i Daniel Graczyko-
wie, Małgorzata Polańska, Maciej Stanisz – 
Podgórski i jego dwaj bracia Piotr i Paweł 
oraz coraz rzadziej prowadzący, ale ciągle 
organizujący Zdzisław Gasz (z 56 – letnim 
stażem przewodnickim).

Można jeszcze kończąc temat dodać, że 
wiele jest jeszcze dziedzin z życia turystycz-
nego Piechowic nie opisanych w niniejszym 
artykule, ale problem jest zbyt szeroki,
a ramy artykułu zbyt wąskie.

Ciekawym uzupełnieniem wiedzy o życiu 
turystycznym Piechowic może być szeroko 
w regionie a nawet w kraju znana działalność 

związana z funkcjonowaniem do niedawna 
jedynego schroniska młodzieżowego „Złoty 
Widok” w Michałowicach.

Powstałe w 1995 roku na bazie likwido-
wanej fi lialnej szkoły podstawowej szybko 
rozwinęło swoją działalność, stając się za-
czynem odrodzenia przeżywającego kryzys 
ruchu turystycznego Micha-
łowic. Przekazane z dużymi 
oporami władz Piechowic do 
gospodarowanie jeleniogór-
skiemu Kuratorium Oświaty 
jako schronisko młodzieżo-
we doskonale się sprawdziło. 
Przede wszystkim nowy za-
rzadca zadbał o dostosowanie 
obiektu do nowej roli, próbu-
jąc skutecznie podnosić stan-
dard świadczeń do poziomu 
spotykanego w schroniskach 
zachodnioeuropejskich.

I to się chyba w dużej 
mierze udało. Dzięki odpo-
wiedniemu doborowi kadry 
– przez pierwsze 10 lat kierowała schroni-
skiem Romana Dobosz, przez kolejne 5 lat – 
Jadwiga Niedbalska – schronisko stało się nie 
tylko kolejną bazą noclegową dla młodych tu-
rystów, ale zaczęło ogniskować wokół siebie 
szerokie życie społeczne. Przykładem może 
być działalność Klubu Przyjaciół Schroni-
ska, którego członkowie wykonali społecz-
nie na rzecz schroniska wiele wartościowych 
prac. Pracami klubu, który liczył nawet do 
30 członków, kierowali Leszek Koprowski
a później Wiesław Polański.

Zadeklarowanym sojusznikiem schroniska 
byli też maturzyści piechowickiego Technikum 
dla Dorosłych, którzy wykonali szereg warto-
ściowych prac dyplomowych. Schronisko sta-
ło się oczkiem w głowie jeleniogórskiego Od-
działu PTSM i Okręgu LOP. W miarę poprawy 
standardu zaczęto coraz częściej lokować

w obiekcie kilkudniowe kursy 
kierowników wycieczek szkol-
nych i obozów wędrownych. Za-
witały też kilkukrotnie Ogólnopolskie Kursy 
Nauczycieli – Przewodników Turystyki Gór-
skiej PTTK, a nawet tak unikatowa w Polsce 
forma szkolenia nauczycieli jak kursy II stop-

nia na tytuł „nauczyciel – krajoznawca”. LOP 
zaczął tu lokować fi nały trzech wielkich kon-
kursów ekologicznych, organizowanych dla kl. 
II – III SP, kl. IV – VI SP i Gimnazjów. Schro-
nisko stało się ulubionym miejscem zabrań Za-
rządów obu wspomnianych organizacji. Tutaj 
tez narodziła się do dziś kontynuowana idea 
spotkań noworocznych, połączonych ze śpie-
waniem kolęd i pastorałek.

Schronisko gościło też kilka dużych im-
prez. W 1999 roku było tu zakończenie XXV 
Kuratorki, w 2000 r. – XL Jubileuszowy 
Finał Ogólnopolskiego Konkursu Współ-
zawodnictwa Schronisk Młodzieżowych, 
organizowany przez ZG PTSM i ZO PTSM 
w Jeleniej Górze, w 1998 roku eliminacje 
wojewódzkie Turnieju Turystyczno-Kra-
joznawczego, wreszcie przez wiele lat za-
kończenia Piechowickiego Rajdu Dziatwy 
Szkolnej „Piechotka”. Małych imprez było 
na tyle dużo, że trudno je wymienić.

Schronisko stało się też małym panteonem 
pamięci wybitnych, zasłużonych turystów
i krajoznawców. W 2000 roku odsłonięto ta-
blicę Mieczysława Holza, w 2010 roku – Teo-
fi la Ligenzy vel Ozimka. Twórcą obu drew-
nianych tablic był artysta Stanisław Zając.

Przez wiele lat schronisko dosłownie tętni-
ło życiem i stało się znane w Polsce, co po-
twierdzały coroczne czołowe lokaty w Ogól-
nopolskim Konkursie Współzawodnictwa 
Schronisk Młodzieżowych. Dzisiaj testo to 
cichy, spokojny obiekt, w którym dokonano 
kilku udoskonaleń bazowych, nastawiony na 
obsługę bieżącego ruchu turystycznego.

Zdzisław Gasz
Więcej wiadomości o schronisku w wydaw-

nictwie Zdzisława Gasza „Edukacja Ekolo-
giczna w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 
Złoty Widok w Michałowicach”, Jelenia Góra 
2005 i innych wydawnictwach tego autora.

Tradycja zorganizowanego życia tury-
stycznego powojennych Piechowic sięga 
roku 1948, kiedy to ówczesny kierownik 
Szkoły Podstawowej Józef Międzybrodz-
ki wraz z kilkoma zapaleńcami założył 
Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
(PTT). Założyciel pochodził ze Śląska Cie-
szyńskiego, a więc regionu w którym trady-
cje zorganizowanego ruchu turystycznego 
sięgały jeszcze czasów zaborów, a pierwszy 
Klub Turystyczny w Cieszynie założono
w roku 1910. W gronie pierwszych działaczy 
znalazł się też zakopiańczyk Leszek Krzep-
towski pierwszy długoletni prezes Koła Prze-
wodników Sudeckich w Jeleniej Górze. Koło 
piechowickie prowadziło ożywioną działal-
ność w środowisku miejscowym organizując 
wycieczki, spotkania przy ognisku a przede 
wszystkim upowszechniając wśród Pola-
ków wiedzę o tak mało im jeszcze znanym 
regionie, bo polskiej literatury krajoznaw-
czej prawie w ogóle nie było (niemieckiej 
nie brakowało). Po zjednoczeniu się PTT
z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym 
(PTK) w 1950 roku w Polskie Towarzystwo 
Turystyczno – Krajoznawcze (PTTK), Koło 
jeszcze przez kilka lat kontynuowało swoją 
działalność. Niezwykłą dziedziną jego dzia-
łalności szczególnie w pierwszych latach po-
wojennych były wycieczki – nieraz masowe 
– na Bobrowe Skały (była tam w tym cza-
sie niewielka restauracja) i na Grzybowiec, 
Wzgórzem Drzymały wtedy nazywany.

W latach 60 – tych ubiegłego wieku konty-
nuacji ruchu turystycznego podjęło się zało-
żone w Szkole Podstawowej Kółko Geogra-
fi czno – Krajoznawcze prowadzone potem 
przez 11 lat – przez miejscowego nauczyciela 
geografi i a jednocześnie przewodnika sudec-
kiego i przodownika turystyki górskiej PTTK 
Zdzisława Gasza. Zajęcia Kółka cieszyły się 
wielką popularnością wśród uczniów „pod-
stawówki” ale także z upływem lat wśród jej 
absolwentów, którzy ten bakcyl turystycz-
ny mieli już wszczepiony. Organizowano 
wycieczki po regionie a potem także coraz 
częściej dalsze, m.in. wycieczki klasowe po 
Polsce, odbyło się kilka wakacyjnych obozów 
pod namiotami. Koło zbierało także pieniądze 
na zakup podstawowego sprzętu turystyczne-
go trudnego w tamtych czasach do zdobycia 
(niektóry sprowadzano z byłej Czechosłowa-
cji). Wielkim osiągnięciem Kółka ( istniało 
do połowy 1972 roku ) było wypromowanie 
wśród młodego pokolenia piechowiczan tra-
dycji turystycznego spędzania wolnego cza-
su. Z jego szeregów wywiodło się kilkunastu 
działaczy i animatorów ruchu turystycznego 
– a do najbardziej znanych należą między in-
nymi Marek Bergtraum, Leszek Koprowski, 
Krzysztof Walusiak, Bogdan Dejnarowicz
a nawet wysokiej klasy himalaiści, jak nieży-
jący już Jerzy Pietrowicz.

Kontynuacją tych działań był od 1975 r. ak-
tywny udział dzieci piechowickich szkół pod-

stawowych  w rozwijanym przez jeleniogór-
skie Kuratorium Oświaty i Wychowania przy 
współpracy z PTSM i PTTK zorganizowanym 
szkolnym ruch turystycznym. Na dużą skalę 
rozwinęły i spopularyzowały udział młodzie-
ży w tak masowych imprezach jak Jeleniogór-
ski Rajd Młodzieży Szkolnej zwany później 
w skrócie „Kuratorką” i Turniej Turystyczno 
– Krajoznawczy Młodzieży Szkolnej. Pie-
chowickie szkoły oraz działacze z Piechowic 
odgrywali w nich od samego początku dużą
a często dominującą rolę. Piechowicka „Je-
dynka” jest do dziś, a już będzie 43 edycja, je-
dyną szkołą, która nie opuściła ani razu udzia-
łu w „Kuratorce” i w punktacji tej imprezy od 
samego początku wiedzie niekwestionowany 
prym. Wśród licznej już dziś rzeszy nauczy-
cieli – opiekunów drużyn rajdowych należy 
wspomnieć takie nazwiska jak Maria Maka-
rewicz, Jolanta Małecka, Józefa Konopka, 
Krzysztof Raczek. Dwójka piechowicka przez 
pierwsze 30 lat „Kuratorki” też plasowała się 
w ścisłej czołówce a do wyróżniających się 
opiekunów drużyn należały Joanna Ożarska, 
Renata i Marian Jabłońscy, nieżyjąca już Kry-
styna Żakowska – Matusiak.

W Turnieju Turystyczno – Krajoznaw-
czym, który miał drożność do szczebla 
centralnego piechowiczanie odnosili liczne 
sukcesy na szczeblu wojewódzkim a także 
krajowym. W 1989 r. drużyna SP 1 w skła-
dzie Andrzej Dołęgowski, Daniel Graczyk, 
Paweł Stanisz ( opiekun Józefa Konopka ) 
zdobyła tytuł Mistrza Polski. Wśród opie-
kunów, których podopieczni zdobywali inne 
wysokie lokaty w Turniejach byli między 
innymi Jolanta Małecka i Krzysztof Raczek. 
Niestety w ostatnich latach- głównie po li-
kwidacji woj. jeleniogórskiego – udział szkół 
piechowickich w Turnieju zredukował się do 
0. Głównym organizatorem Turnieju (przez 
24 lata) i był piechowiczanin Z. Gasz.

Osobną uwagę omawiając działalność tu-
rystyczną piechowiczan należy poświęcić  
Piechowickiemu Rajdowi Dziatwy Szkol-
nej „Piechotka”. Powstał on w 1985 r. z ini-
cjatywy ówczesnego wizytatora turystyki
i krajoznawstwa jeleniogórskiego Kuratorium 
Oświaty Zdzisława Gasza, a poparty został 
przez władców piechowickiej oświaty – in-
spektora Mariana Jabłońskiego i jego zastęp-
cę Eulalię Koguciuk. Rajd miał być rozwinię-
ciem koncepcji Rajdu „Kuratorka”, w myśl 
której miało powstać kilka imprez lokalnych. 
Piechowice ze względu na dużą grupę dzia-
łaczy społecznych zaangażowanych już do 
tej pory przy Turniejach i „Kuratorce” miały 
być pierwszym sprawdzianem tej koncepcji. 
I trzeba przyznać, że doskonale ją sprawdzi-
ły. Początkowo organizatorem były władze 
oświatowe Piechowic a szczególnie Zofi a 
Grabias – Baranowska jako inspektor oświa-
ty, potem organizacja przeszła w ręce SP1 
Piechowice kierowane przez dyrektor Ma-
rzenę Sąsiada. Cały czas Rajd jest wspierany 
przez władze miejskie Piechowic, patronują 
mu Zarząd Oddziału PTSM i Okręgu LOP. 
Wokół Rajdu wytworzyła się szeroka grupa 
aktywnych działaczy i nie tylko piechowiczan 
wśród których na szczególne podkreślenie 
zasługują Wiesław Polański, Krzysztof Walu-
siak, Henryk Kozak, Jolanta Małecka, Bożena 
Leonarska, Agnieszka Treter – Kłyszyńska, 
Romana Dobosz, Antoni Olszewski, Leonar-
da Kurpiewska, Maria Skowron, Jan Tyczyń-
ski, Marzena Sąsiada i inni.

Wśród licznego grona młodych entuzja-
stów turystyki zrodziła się myśl utworze-
nia klubu Turystyki Kwalifi kowanej. I tak
w 1988 r. powstał taki pod nazwą „ More-
na”i był pierwszym klubem zarejestrowa-
nym przez Zarząd Gówny PTSM. Jednym 
z głównych inicjatorów był Maciej Stanisz, 
młody, ale już bardzo doświadczony turysta, 

Działalność turystyczna piechowiczan     w 50-leciu 1967-2017

Zdzisław Gasz i obie kierowniczki schroniska Złoty Widok:
Romana Dobosz (po lewej) i Jadwiga Niedbalska.

IV Rajd Piechotka (1988 r.)- końcowy etap na polanie  ośrodka z Niechlowa. Fot. M. Bergtraum
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o czym może między innymi świadczyć fakt, 
że w rankingu 20-lecia Turnieju T. K w woj. 
jeleniogórskim zajął I miejsce. Klub zrze-
szał młodych turystów z Piechowic a potem
z coraz dalszych terenów. Zaczął brać udział 
w Turniejach i „kuratorce” osiągając wiele 
sukcesów, między innymi, III, IV miejsca
w Polsce oraz kilkukrotnie puchary prze-
chodnie „Kuratorki”. Brał udział w konkur-
sach Krasomówczych PTTK zdobywając
w 1993 r. I miejsce w Polsce (Joanna Achra-
mowicz).  Niektórzy z „morenowców” stali 
się liczącymi się alpinistami między innymi 
Daniel i Katarzyna Graczykowie mający na 
swoim koncie np.: szczyty w Andach czy 
Górach Skalistych w USA. Sam twórca Klu-
bu Maciej Stanisz – Podgórski od kilkunastu 
lat prowadzi Biuro Turystyki Młodzieżowej 
w Piechowicach, a od kilku lat jest właścicie-
lem „Chaty Izerskiej” w Szklarskiej Porębie 
Dolnej, który to obiekt jest nie tylko bazą 
noclegową, ale prowadzi szeroką działalność 
popularyzującą turystykę i ekologię.

Na koniec warto dodać, że wśród piecho-
wiczan znajduje się coraz większe grono 
przewodników sudeckich, którzy konty-
nuują wieloletnią działalność prezesa Koła 
Przewodnickiego Leszka Krzeptowskiego. 
Należą do nich Leszek Koprowski, Marek 
Bergtraum, Katarzyna i Daniel Graczyko-
wie, Małgorzata Polańska, Maciej Stanisz – 
Podgórski i jego dwaj bracia Piotr i Paweł 
oraz coraz rzadziej prowadzący, ale ciągle 
organizujący Zdzisław Gasz (z 56 – letnim 
stażem przewodnickim).

Można jeszcze kończąc temat dodać, że 
wiele jest jeszcze dziedzin z życia turystycz-
nego Piechowic nie opisanych w niniejszym 
artykule, ale problem jest zbyt szeroki,
a ramy artykułu zbyt wąskie.

Ciekawym uzupełnieniem wiedzy o życiu 
turystycznym Piechowic może być szeroko 
w regionie a nawet w kraju znana działalność 

związana z funkcjonowaniem do niedawna 
jedynego schroniska młodzieżowego „Złoty 
Widok” w Michałowicach.

Powstałe w 1995 roku na bazie likwido-
wanej fi lialnej szkoły podstawowej szybko 
rozwinęło swoją działalność, stając się za-
czynem odrodzenia przeżywającego kryzys 
ruchu turystycznego Micha-
łowic. Przekazane z dużymi 
oporami władz Piechowic do 
gospodarowanie jeleniogór-
skiemu Kuratorium Oświaty 
jako schronisko młodzieżo-
we doskonale się sprawdziło. 
Przede wszystkim nowy za-
rzadca zadbał o dostosowanie 
obiektu do nowej roli, próbu-
jąc skutecznie podnosić stan-
dard świadczeń do poziomu 
spotykanego w schroniskach 
zachodnioeuropejskich.

I to się chyba w dużej 
mierze udało. Dzięki odpo-
wiedniemu doborowi kadry 
– przez pierwsze 10 lat kierowała schroni-
skiem Romana Dobosz, przez kolejne 5 lat – 
Jadwiga Niedbalska – schronisko stało się nie 
tylko kolejną bazą noclegową dla młodych tu-
rystów, ale zaczęło ogniskować wokół siebie 
szerokie życie społeczne. Przykładem może 
być działalność Klubu Przyjaciół Schroni-
ska, którego członkowie wykonali społecz-
nie na rzecz schroniska wiele wartościowych 
prac. Pracami klubu, który liczył nawet do 
30 członków, kierowali Leszek Koprowski
a później Wiesław Polański.

Zadeklarowanym sojusznikiem schroniska 
byli też maturzyści piechowickiego Technikum 
dla Dorosłych, którzy wykonali szereg warto-
ściowych prac dyplomowych. Schronisko sta-
ło się oczkiem w głowie jeleniogórskiego Od-
działu PTSM i Okręgu LOP. W miarę poprawy 
standardu zaczęto coraz częściej lokować

w obiekcie kilkudniowe kursy 
kierowników wycieczek szkol-
nych i obozów wędrownych. Za-
witały też kilkukrotnie Ogólnopolskie Kursy 
Nauczycieli – Przewodników Turystyki Gór-
skiej PTTK, a nawet tak unikatowa w Polsce 
forma szkolenia nauczycieli jak kursy II stop-

nia na tytuł „nauczyciel – krajoznawca”. LOP 
zaczął tu lokować fi nały trzech wielkich kon-
kursów ekologicznych, organizowanych dla kl. 
II – III SP, kl. IV – VI SP i Gimnazjów. Schro-
nisko stało się ulubionym miejscem zabrań Za-
rządów obu wspomnianych organizacji. Tutaj 
tez narodziła się do dziś kontynuowana idea 
spotkań noworocznych, połączonych ze śpie-
waniem kolęd i pastorałek.

Schronisko gościło też kilka dużych im-
prez. W 1999 roku było tu zakończenie XXV 
Kuratorki, w 2000 r. – XL Jubileuszowy 
Finał Ogólnopolskiego Konkursu Współ-
zawodnictwa Schronisk Młodzieżowych, 
organizowany przez ZG PTSM i ZO PTSM 
w Jeleniej Górze, w 1998 roku eliminacje 
wojewódzkie Turnieju Turystyczno-Kra-
joznawczego, wreszcie przez wiele lat za-
kończenia Piechowickiego Rajdu Dziatwy 
Szkolnej „Piechotka”. Małych imprez było 
na tyle dużo, że trudno je wymienić.

Schronisko stało się też małym panteonem 
pamięci wybitnych, zasłużonych turystów
i krajoznawców. W 2000 roku odsłonięto ta-
blicę Mieczysława Holza, w 2010 roku – Teo-
fi la Ligenzy vel Ozimka. Twórcą obu drew-
nianych tablic był artysta Stanisław Zając.

Przez wiele lat schronisko dosłownie tętni-
ło życiem i stało się znane w Polsce, co po-
twierdzały coroczne czołowe lokaty w Ogól-
nopolskim Konkursie Współzawodnictwa 
Schronisk Młodzieżowych. Dzisiaj testo to 
cichy, spokojny obiekt, w którym dokonano 
kilku udoskonaleń bazowych, nastawiony na 
obsługę bieżącego ruchu turystycznego.

Zdzisław Gasz
Więcej wiadomości o schronisku w wydaw-

nictwie Zdzisława Gasza „Edukacja Ekolo-
giczna w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym 
Złoty Widok w Michałowicach”, Jelenia Góra 
2005 i innych wydawnictwach tego autora.

Tradycja zorganizowanego życia tury-
stycznego powojennych Piechowic sięga 
roku 1948, kiedy to ówczesny kierownik 
Szkoły Podstawowej Józef Międzybrodz-
ki wraz z kilkoma zapaleńcami założył 
Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 
(PTT). Założyciel pochodził ze Śląska Cie-
szyńskiego, a więc regionu w którym trady-
cje zorganizowanego ruchu turystycznego 
sięgały jeszcze czasów zaborów, a pierwszy 
Klub Turystyczny w Cieszynie założono
w roku 1910. W gronie pierwszych działaczy 
znalazł się też zakopiańczyk Leszek Krzep-
towski pierwszy długoletni prezes Koła Prze-
wodników Sudeckich w Jeleniej Górze. Koło 
piechowickie prowadziło ożywioną działal-
ność w środowisku miejscowym organizując 
wycieczki, spotkania przy ognisku a przede 
wszystkim upowszechniając wśród Pola-
ków wiedzę o tak mało im jeszcze znanym 
regionie, bo polskiej literatury krajoznaw-
czej prawie w ogóle nie było (niemieckiej 
nie brakowało). Po zjednoczeniu się PTT
z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym 
(PTK) w 1950 roku w Polskie Towarzystwo 
Turystyczno – Krajoznawcze (PTTK), Koło 
jeszcze przez kilka lat kontynuowało swoją 
działalność. Niezwykłą dziedziną jego dzia-
łalności szczególnie w pierwszych latach po-
wojennych były wycieczki – nieraz masowe 
– na Bobrowe Skały (była tam w tym cza-
sie niewielka restauracja) i na Grzybowiec, 
Wzgórzem Drzymały wtedy nazywany.

W latach 60 – tych ubiegłego wieku konty-
nuacji ruchu turystycznego podjęło się zało-
żone w Szkole Podstawowej Kółko Geogra-
fi czno – Krajoznawcze prowadzone potem 
przez 11 lat – przez miejscowego nauczyciela 
geografi i a jednocześnie przewodnika sudec-
kiego i przodownika turystyki górskiej PTTK 
Zdzisława Gasza. Zajęcia Kółka cieszyły się 
wielką popularnością wśród uczniów „pod-
stawówki” ale także z upływem lat wśród jej 
absolwentów, którzy ten bakcyl turystycz-
ny mieli już wszczepiony. Organizowano 
wycieczki po regionie a potem także coraz 
częściej dalsze, m.in. wycieczki klasowe po 
Polsce, odbyło się kilka wakacyjnych obozów 
pod namiotami. Koło zbierało także pieniądze 
na zakup podstawowego sprzętu turystyczne-
go trudnego w tamtych czasach do zdobycia 
(niektóry sprowadzano z byłej Czechosłowa-
cji). Wielkim osiągnięciem Kółka ( istniało 
do połowy 1972 roku ) było wypromowanie 
wśród młodego pokolenia piechowiczan tra-
dycji turystycznego spędzania wolnego cza-
su. Z jego szeregów wywiodło się kilkunastu 
działaczy i animatorów ruchu turystycznego 
– a do najbardziej znanych należą między in-
nymi Marek Bergtraum, Leszek Koprowski, 
Krzysztof Walusiak, Bogdan Dejnarowicz
a nawet wysokiej klasy himalaiści, jak nieży-
jący już Jerzy Pietrowicz.

Kontynuacją tych działań był od 1975 r. ak-
tywny udział dzieci piechowickich szkół pod-

stawowych  w rozwijanym przez jeleniogór-
skie Kuratorium Oświaty i Wychowania przy 
współpracy z PTSM i PTTK zorganizowanym 
szkolnym ruch turystycznym. Na dużą skalę 
rozwinęły i spopularyzowały udział młodzie-
ży w tak masowych imprezach jak Jeleniogór-
ski Rajd Młodzieży Szkolnej zwany później 
w skrócie „Kuratorką” i Turniej Turystyczno 
– Krajoznawczy Młodzieży Szkolnej. Pie-
chowickie szkoły oraz działacze z Piechowic 
odgrywali w nich od samego początku dużą
a często dominującą rolę. Piechowicka „Je-
dynka” jest do dziś, a już będzie 43 edycja, je-
dyną szkołą, która nie opuściła ani razu udzia-
łu w „Kuratorce” i w punktacji tej imprezy od 
samego początku wiedzie niekwestionowany 
prym. Wśród licznej już dziś rzeszy nauczy-
cieli – opiekunów drużyn rajdowych należy 
wspomnieć takie nazwiska jak Maria Maka-
rewicz, Jolanta Małecka, Józefa Konopka, 
Krzysztof Raczek. Dwójka piechowicka przez 
pierwsze 30 lat „Kuratorki” też plasowała się 
w ścisłej czołówce a do wyróżniających się 
opiekunów drużyn należały Joanna Ożarska, 
Renata i Marian Jabłońscy, nieżyjąca już Kry-
styna Żakowska – Matusiak.

W Turnieju Turystyczno – Krajoznaw-
czym, który miał drożność do szczebla 
centralnego piechowiczanie odnosili liczne 
sukcesy na szczeblu wojewódzkim a także 
krajowym. W 1989 r. drużyna SP 1 w skła-
dzie Andrzej Dołęgowski, Daniel Graczyk, 
Paweł Stanisz ( opiekun Józefa Konopka ) 
zdobyła tytuł Mistrza Polski. Wśród opie-
kunów, których podopieczni zdobywali inne 
wysokie lokaty w Turniejach byli między 
innymi Jolanta Małecka i Krzysztof Raczek. 
Niestety w ostatnich latach- głównie po li-
kwidacji woj. jeleniogórskiego – udział szkół 
piechowickich w Turnieju zredukował się do 
0. Głównym organizatorem Turnieju (przez 
24 lata) i był piechowiczanin Z. Gasz.

Osobną uwagę omawiając działalność tu-
rystyczną piechowiczan należy poświęcić  
Piechowickiemu Rajdowi Dziatwy Szkol-
nej „Piechotka”. Powstał on w 1985 r. z ini-
cjatywy ówczesnego wizytatora turystyki
i krajoznawstwa jeleniogórskiego Kuratorium 
Oświaty Zdzisława Gasza, a poparty został 
przez władców piechowickiej oświaty – in-
spektora Mariana Jabłońskiego i jego zastęp-
cę Eulalię Koguciuk. Rajd miał być rozwinię-
ciem koncepcji Rajdu „Kuratorka”, w myśl 
której miało powstać kilka imprez lokalnych. 
Piechowice ze względu na dużą grupę dzia-
łaczy społecznych zaangażowanych już do 
tej pory przy Turniejach i „Kuratorce” miały 
być pierwszym sprawdzianem tej koncepcji. 
I trzeba przyznać, że doskonale ją sprawdzi-
ły. Początkowo organizatorem były władze 
oświatowe Piechowic a szczególnie Zofi a 
Grabias – Baranowska jako inspektor oświa-
ty, potem organizacja przeszła w ręce SP1 
Piechowice kierowane przez dyrektor Ma-
rzenę Sąsiada. Cały czas Rajd jest wspierany 
przez władze miejskie Piechowic, patronują 
mu Zarząd Oddziału PTSM i Okręgu LOP. 
Wokół Rajdu wytworzyła się szeroka grupa 
aktywnych działaczy i nie tylko piechowiczan 
wśród których na szczególne podkreślenie 
zasługują Wiesław Polański, Krzysztof Walu-
siak, Henryk Kozak, Jolanta Małecka, Bożena 
Leonarska, Agnieszka Treter – Kłyszyńska, 
Romana Dobosz, Antoni Olszewski, Leonar-
da Kurpiewska, Maria Skowron, Jan Tyczyń-
ski, Marzena Sąsiada i inni.

Wśród licznego grona młodych entuzja-
stów turystyki zrodziła się myśl utworze-
nia klubu Turystyki Kwalifi kowanej. I tak
w 1988 r. powstał taki pod nazwą „ More-
na”i był pierwszym klubem zarejestrowa-
nym przez Zarząd Gówny PTSM. Jednym 
z głównych inicjatorów był Maciej Stanisz, 
młody, ale już bardzo doświadczony turysta, 

Działalność turystyczna piechowiczan     w 50-leciu 1967-2017

Zdzisław Gasz i obie kierowniczki schroniska Złoty Widok:
Romana Dobosz (po lewej) i Jadwiga Niedbalska.

IV Rajd Piechotka (1988 r.)- końcowy etap na polanie  ośrodka z Niechlowa. Fot. M. Bergtraum
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I. Organizatorzy konkursu:
1. Zarząd Oddziału „Ziemi Jeleniogórskiej” Pol-

skiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych w 
Jeleniej Górze z/s w Piechowicach.
2.Współorganizatorzy:
a) Urząd Miasta Piechowice,
b) Piechowicki Ośrodek Kultury,
c) Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody

w Jeleniej Górze z/s w Piechowicach.

II. Sponsorzy Konkursu:
1. Urząd Miasta Piechowice.
2. Inni zaproszeni sponsorzy z Piechowic.
III. Cele Konkursu:
1. Uczczenie 50-lecia nadania praw miejskich 

Piechowicom
2. Upowszechnienie wiedzy o powojennych 

dziejach Piechowic a także najważniejszych mo-
mentach z 700-letniej historii miejscowości.

3. Przypomnienie ciekawych i zasłużonych  po-
staci polskich mieszkańców Piechowic.
IV. Organizacja Konkursu:
1. W Konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy 

Gminy Miejskiej Piechowice bez względu na wiek.
2. Konkurs rozegrany będzie w 2 etapach:
a) I – wstępny, odbędzie się w dniu 22 maja (po-

niedziałek) o godz. 16:00 w gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Piechowicach a jego celem będzie 
wyłonienie 10 najlepszych znawców tematyki 
konkursowej. Etap ten odbędzie  się   jako test pi-
semny składający z 50 pytań (test otwarty i test 
uzupełnień)  pisany w warunkach kontrolowanej 
samodzielności w czasie 50 minut. Po zakończe-
niu testu jury Konkursu będzie od razu oceniać
i wyłoni 10 najlepszych. W razie potrzeby prze-
prowadzona będzie dogrywka aż do wyłonienia 
planowanej liczby 10 fi nalistów.
b)  II etap będzie fi nałem Konkursu  i zostanie 

rozegrany podczas  otwartej uroczystej imprezy
w dniu 9 czerwca br. zorganizowanej z okazji ob-
chodów nadania praw miejskich Piechowicom.
Finaliści odpowiadać będą kolejno na 10 pytań 

jednakowych, zadanych im jednocześnie. Pytania 
będą zadawane w formie głosowej a także obra-
zowej. Po każdym pytaniu nastąpi ogłoszenie 
wyników (słownie i na tablicy wyników). Każde 
z 10 pytań będzie miało właściwą do jego treści 
punktację. Suma punktów po 10 rundach pytań 
zdecyduje o ostatecznej kolejności. W przypadku 
równej punktacji pomocniczo będzie wykorzysta-
na punktacja z I etapu. Wszyscy fi naliści otrzyma-
ją ciekawe nagrody. 
V. Zgłoszenia:
Zgłoszenia (indywidualne) do Konkursu należy 

złożyć  najpóźniej do 15 maja br. pisemnie pocz-
tą tradycyjną, osobiście lub e-mailem na adres
58-573 Piechowice ul. Świerczewskiego 21 
Warsztaty Szkolne, na adres bezpośredniego or-
ganizatora ZO PTSM „Ziemi Jeleniogórskiej”
w Jeleniej Górze z/s w Piechowicach. W zgłosze-
niu należy podać: imię i nazwisko, adres zamiesz-
kania, telefon kontaktowy. 
Adres e-mail organizatora: ptsm.jgora@vp.pl 

fax 75 64 97 271 (tylko w poniedziałki, wtorki
i czwartki).
VI. Tematyka Konkursu i literatura;
Podstawowe zagadnienia zostały przedstawione 

w rozdziale III - cele konkursu. Tytułem uzu-
pełnienia można dodać, że tematyka ostatniego
50 - lecia Piechowic będzie nieco bardziej wyeks-
ponowana w pytaniach. Należy się liczyć z tym, 
że część pytań, szczególnie II etapu, będzie pre-
zentowana w formie obrazowej. 
Literatura:
1. Czerwiński Janusz „Dolny Śląsk” przewod-

nik – Wydawnictwo Kartografi czne EKO-GRAF 
Wrocław 2003.
2. Staffa Marek „Kotlina Jeleniogórska” (słow-

nik geografi i turystycznej i Sudetów tom 4).
Wydawnictwo I-BIS Wrocław 1999.
3. Staffa Marek „Karkonosze” Wydawnictwo 

dolnośląskie Wrocław 2006.
4. Gasz Zdzisław „Srebrny jubileusz Piechowic-

kich Rajdów Dziatwy Szkolnej Piechotka 1985-
2009” Wydawnictwo Poligrafi a „Ad Rem” 2009.
5. Gasz Zdzisław „Wielka i mała historia Piecho-

wic. Od czasów piastowskich do współczesności” 
Wydawnictwo Poligrafi a „Ad Rem” UM Piecho-
wice 2012.
6. Informator Piechowicki Miesięcznik Samorzą-

du Lokalnego – szczególnie z lat 2013-2017.

KONKURS WIEDZY O PIECHOWICACH - przypominamy
Regulamin
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2 kwietnia przypadała 12 rocznica śmierci Świętego Jana 
Pawła II. Na tę okoliczność Stowarzyszenie Chór Harfa z Pie-
chowic oraz Szkoła Muzyczna I st. im. Janiny Garści w Jele-
niej Górze postanowili zrealizować cykl koncertów. Pierwszy 
odbył się 1 kwietnia w Szklarskiej Porębie, w kościele pw. Bo-
żego Ciała . Na widowni widziałem łzy w oczach oglądających 
spektakl. To dobrze. Takie mieliśmy zamiary – otworzyć serca, 
przywołać wspomnienia. Święty Jan Paweł II nie jeden raz za 
życia swoimi czynami poruszał nasze serca. Dziś, gdy go już nie 
ma wśród żywych, robi to samo. Tyle, że z niebios za pomocą 
wykonawców. W koncercie swoje umiejętności zaprezentowa-
ły dwa chóry: Chór Harfa z Piechowic pod dyrekcją Wiesławy 
Tobiasz oraz chór ze Szkoły Muzycznej I st. im. Janiny Garści 
w Jeleniej Górze pod dyrekcją Moniki Frąckiewicz-Motyki. 
Jak zwykle, poziom śpiewanych pieśni był wysoki. Dyrygenci 
na próbach z wykonawców wyciskają ostatnie soki. Dlatego są 
widoczne efekty na scenie. Nie zawiedli aktorzy biorący udział 
w spektaklu. Pani Aneta Kolędo, a także Pan Jacek Grondo-
wy to najwyższa półka wśród aktorów. Ich umiejętności recy-
tatorskie to światowa klasa. Chwilami odnosiliśmy wrażenie, 
że Święty Jan Paweł II jest z nami na scenie. O solistach zaś 
należy powiedzieć tak – brawa, brawa, brawa.

Ewa Kobielska, Kasia Kasprzak, Krzysztof Paradowski to bo-
haterzy wokalni sobotniego popołudnia. Jak zwykle niezawodni. 
Na wyróżnienie zasługuje akompaniator Pan Robert Wróblewski.
Z najwyższym uznaniem wystawiamy mu w szkolnej skali szóst-
kę. Jego podkład muzyczny jest zawsze wyrazisty, czytelny ,pro-
fesjonalny. My chórzyści mówimy, że jak Robert akompaniuje, to 
na pewno wszystko wyjdzie dobrze. Tak też było tym razem.

Szczególne podziękowania składamy księdzu proboszczo-
wi – ojcu Zygmuntowi Mikołajczykowi. Jego życzliwe słowo, 
miłe przyjęcie wykonawców w swoim kościele, zasługuje na 
najpiękniejsze słowa podziękowań. Tak niewiele potrzeba, by 
uszczęśliwić, docenić trud organizacyjny i artystyczny wyko-

nawców. Bóg jest miłosierny i kocha szczęśliwych ludzi. A my 
tak czuliśmy się po koncercie.

Kolejny koncert odbył się 9 kwietnia w kościele pw. Matki Bo-
skiej Częstochowskiej w Podgórzynie, a ostatni z planowanych 
– 23 kwietnia w kościele pw. św. Wojciecha w Jeleniej Górze - 
Zabobrze.

Nie było by cyklu zaplanowanych koncertów bez sponsorów. 
Największym jest Urząd Miasta Piechowice. Życzliwość burmi-
strza Witolda Rudolfa może być wzorem do naśladowania. Tak 
powinna wyglądać współpraca z tymi, co chcą działać na szczeblu 
artystyczno-kulturalnym. Kolejni sponsorzy to: Rada Rodziców 
przy PSM I st. im. J. Garści w Jeleniej Górze, Uzdrowisko Ciepli-
ce sp. z O.O., Rada Miasta Podgórzyn, Fundacja Doliny Pałaców 
i Ogrodów (w ramach festiwalu pasyjnego).

Wszystkim tym, którzy choćby w najmniejszym stopniu przy-
czynili się do realizacji projektu – serdecznie dziękujemy.

Andrzej Tobiasz

Muzyczne wspomnienie o Janie Pawle II

BĘDZIE REKORD?

BURMISTRZ MIASTA PIECHOWICE

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 
pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o sa-
morządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. 
poz. 446 i 1579) oraz art. 35 ust. 1 usta-
wy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r. 
poz. 2147) informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miasta Piechowice został wy-
wieszony wykaz nieruchomości prze-
znaczonych do dzierżawy pod nume-
rem: RG.6845.4.2017.

Podczas tzw. majówki Huta Julia 
zwykle przeżywa oblężenie. W 2016 
roku podczas 3 dniowego weekendu od-
wiedziło ją ponad 1800 osób, w 2016
(4 wolne dni) – prawie 2,5 tysiąca.
W tym roku kierownictwo spodziewa 
się dużo większej liczby gości. Godziny 
otwarcia huty podano na plakacie obok.
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PRZEDSZKOLE nr 1

W nawiązaniu do te-
matyki marca, jaką był 
świat natury i zwierząt 
na zajęciach dydaktycz-
nych „Kangurków”, 
grupa młodszych śred-
niaczków uczestniczyła 
w wycieczce do Mu-
zeum Przyrodniczego 
w Cieplicach. Przejazd 
transportem komunika-
cji miejskiej wywołał 
u podopiecznych nie-
małe zainteresowanie. 
Czterolatki pamiętały
o zasadach prawidłowe-
go zachowania się w miejscu publicznym, 
nie tylko w autobusie, ale również podczas 
zwiedzania muzeum. Pani przewodnik 
oprowadziła naszą grupę po obiekcie, dzie-
ląc się ciekawostkami na temat występują-
cych tam okazów przyrodniczych. Przed-
szkolaki również chętnie dzieliły się swoją 
wiedzą na temat napotkanych tam zwie-
rząt. Zaciekawienie wśród dzieci wzbudzi-
ła również pokaźna kolekcja minerałów.

Ostatni piątek marca okazał się bardzo sło-
necznym dniem, co sprzyjało również zwie-
dzaniu najbliższej okolicy muzeum; na Placu 

Piastowskim dzieci bardzo zainteresowała 
zewnętrzna pijalnia z leczniczą wodą mine-
ralną, a podczas spaceru po Parku Zdrojo-
wym „Kangurki” wypatrywały oznak wiosny, 
chętnie dzieląc się swoimi spostrzeżeniami 
na temat budzącej się do życia roślinności. 
Ta wycieczka była  podsumowaniem miesią-
ca, podczas której przedszkolaki mogły nie 
tylko poszerzyć swoje wiadomości o świecie 
zwierząt i roślin, ale również uczestniczyć 
aktywnie w dyskusjach, wykorzystując już 
zdobyte informacje.

Nauczyciel-wychowawca
Natalia Brycka

Wiosenna wizyta w muzeum i nie tylko...

– 8.03.2017 r. odbyło się spotkanie
z edukatorem z Karkonoskiego Parku Na-
rodowego. Tematem spotkania były „Skar-
by Karkonoszy-minerały” . Edukator, pan 
Leszek, zapoznał dzieci z logiem KPN, na 
którym widnieje góra Śnieżka, zbudowana
z granitowych skał. Przedszkolaki dla 
utrwalenia tej informacji zapełniały grani-
towymi kamieniami obrazek Śnieżki. Śred-
niaki poznały pojęcia: przyroda ożywiona 
i przyroda nieożywiona. Wszystko co żyje 
to przyroda ożywiona, np. szyszka, a nie-
ożywiona to np. kamienie. Dzieci miały za 
zadanie wyciągnąć z zaczarowanego wor-
ka kamień, który jest twardy, 
chropowaty i zimny. Kamie-
nie pomieszane były z szysz-
kami i kasztanami. Następnie 
obserwowały przez lupę małe 
plamki na granicie i określały 
kolory. Prowadzący zazna-
czył, że każdy kolor to inny 
minerał o różnej twardości, 
posklejany w jedną całość. 
Dodał, że są takie, które się 
kruszą jak kreda, ale i takie, 
o które ściera się gwóźdź. Na 
koniec rysowały Śnieżkę, pa-
trząc się na jej fotografi ę.

– 21.03.2017r. Zgodnie z tradycją, z oka-
zji pierwszego Dnia Wiosny dwie grupy 
III i IV wyjechały do Jeleniej Góry do sali 
zabaw „Stonoga”, w radosne miejsce, aby 
zaakcentować nadejście kolorowej wiosny, 
niosącej ze sobą miłe chwile wśród swoich 
kolegów i koleżanek. Po okresie zimy dzie-
ci miały możliwość pełnej swobody, relak-
su, fi zycznego wyżycia się i wykrzyczenia, 
co pomaga w ich rozwoju i socjalizacji. Na 
twarzach naszych podopiecznych panie ani-
matorki wyczarowały kwiaty, motyle i inne 
wymyślone przez dzieci wizerunki.

Wychowawca: Wioletta Uram

Grupa III „Tygryski” 

Społeczność Klubu Abstynenta 
,,EDEN” zorganizowała w dniu 8 kwiet-
nia w Szkole Podstawowej nr.1 w Pie-
chowicach XI Międzyklubowe Zawody 
w Piłkę Nożną Halową. Przyjechali do 
nas goście z Klubów Abstynenckich, 
Stowarzyszeń Trzeźwościowych i grup 
AA z: Złotoryi, Miłkowa, Szklarskiej Po-
ręby, Legnicy oraz Piechowic. Dużą ra-
dość sprawiła nam obecność Burmistrza 
Piechowic – Pana Witolda Rudolfa oraz 
Kierownik Referatu Spraw Społecznych 
– Pani Anna Szalej-John. W szranki ry-
walizacji stanęło 6 drużyn: ,,Eden” Pie-
chowice, ,,Relax 1” Złotoryja, „Fenix” 
Legnica, ,,Relaks 2” Złotoryja, ,,Pro-Ma-
ind 1” Miłków, ,,Pro-Maind 2” Miłków.

Turniej trwał od godziny 10.00 do go-
dziny 15.30. Po zaciętej rywalizacji zwy-
cięzcami zostali:
1. ,,Relax 2” Złotoryja – zespół otrzymał 
puchar ufundowany przez Burmistrza
2. ,,Pro-Maind 1” Miłków
3. „Fenix” Legnica

Najlepszy bramkarz: Grzegorz Termy-
na ,,Relaks 2” Złotoryja

Najlepszy strzelec: Marek Adachowski 
,,Relaks 2” Złotoryja

Najmłodszy zawodnik: Oskar Jadach 
„Fenix” Legnica

Najstarszy zawodnik: Zygmunt Han-
drysiak ,,Relaks” Złotoryja

Dziękujemy Panu Burmistrzowi za 
ufundowanie pucharu, Pani Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 za udostępnie-
nie nieodpłatnie sali na turniej. Z dużą 
satysfakcją stwierdzamy, że współpraca 
i pomoc Urzędu Miasta Piechowice oraz 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych pozwala nam miło spę-
dzić czas, przeżyć wspaniałą zabawę na 
trzeźwo, a było nas około 75 osób.

SPRAWOZDANIE Z XI TURNIEJU

PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
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PRZEDSZKOLE nr 2

28.03.2017 r. najmłod-
sza grupa przedszkolna 
wybrała się na pierwszą 
wycieczkę autokarową do 
sali muzealnej w Zorce. 
Nierozerwalnie z każdą 
wycieczką wiąże się edu-
kacja dzieci do uczestnic-
twa w ruchu drogowym. 
Ważne są obserwacje 
poczynione przez dzie-
ci podczas wycieczki, 
dotyczące właściwego 
przestrzegania przepisów 
komunikacyjnych. Dzieci 
zwracają uwagę na poru-
szające się pojazdy, ludzi chodzących po 
chodnikach, przechodniów na przejściach 
dla pieszych, uczą się właściwego zachowa-
nia w autobusie, same dają przykład do na-
śladowania – noszą kamizelki odblaskowe, 
podczas przejścia na drugą stronę uważnie 
rozglądają się, podnoszą rękę do góry. Rów-
nie ważne jest bezpieczne zachowanie na 
terenie zakładu – nieoddalanie się od grupy,  
stosowania  się do poleceń dorosłego. Grupa 
„Jeżyki” doskonale sobie z tymi zadaniami 
poradziła i zasłużyła na wspaniałą zabawę.

Przedszkolaki oglądały ekspozycję 
drewnianych zabawek, a potem bawiły 
się tradycyjnymi drewnianymi zabawka-
mi: strącały drewniane kręgle, budowały 
wieże z klocków, prasowały, gotowały, 
łączyły wagoniki pociągu, próbowały 
ułożyć drewnianą kostkę.  Dzieci zostały 
również poczęstowane  słodyczami i na-
pojem oraz na zakończenie wizyty, otrzy-
mały  prezenty. Serdecznie dziękujemy 
za wspaniałą zabawę.

M. Janasz

W czasie spotkania dzieci miały możli-
wość poznania bliżej pracy weterynarza, 
zapoznania się z wyglądem i wyposaże-
niem lecznicy dla zwierząt. Ciekawostką 
dla przedszkolaków było obserwowanie 
wykonania badania USG myszy i zaobser-
wowania bijącego małego serduszka oraz 
obserwacja narządów wewnętrznych małe-
go gryzonia. Dzieci z uwagą słuchały wy-
jaśnień pana weterynarza na temat obsługi
i działania rentgena, wspólnie oglądali zdję-
cia rentgenowskie, próbując wskazać kości 
i organy wewnętrzne.

W drugiej części spotkania, pan Jakub opo-
wiedział i pokazał przedszkolakom o swoim 
hobby - hodowli gadów. W przystosowanych 
do hodowli w lecznicy terrariach dla gadów 
wylegiwały się węże boa oraz legwan. Dzie-
ci nie tylko wysłuchały fachowych porad, jak 
założyć hodowlę i fachowo się nią zajmować 
ale miały możliwość wzięcia gada do rąk. 
Oczywiści z zachowaniem ostrożności. Za 
miłe i ciekawe spotkanie bardzo dziękujemy.

G. Popera

Wizyta w gabinecie weterynaryjnym
Pana Jakuba Luboradzkiego

SEGREGUJEMY ŚMIECI 
11 kwietnia dzieci z grupy Kotki i Bie-

dronki pojechały na wycieczkę edukacyj-
ną do Karkonoskiego Centrum Gospodar-
ki Odpadami, którego właścicielem jest 
Związek Gmin Karkonoskich. Dzieci za-
poznały się z funkcjonowaniem zakładu. 
Odpowiadały chętnie na pytania związane 
z segregacją śmieci oraz ekologią środo-
wiska. Serdecznie dziękujemy pracowni-
kom zakładu za tak ważną edukację, jaką 
jest ekologia oraz dbanie o środowisko
w którym żyjemy.

Jak co roku najstarsza grupa z Przed-
szkola Samorządowego nr 2 „Pod Czer-
wonym Muchomorem” występowała 
przed publicznością w Piechowickim 
Ośrodku kultury z okazji Dni Baby Wiel-
kanocnej. Występ artystyczny nawiązy-
wał do tradycji świątecznych. Dzieci za-
prezentowały zarówno talenty wokalne 
jak i taneczne. Szczególnie podobała się 
wszystkim piosenka o Piechowicach, do 
której słowa napisali rodzice, dzieci i pra-
cownicy przedszkola. Utwór został wyko-
nany  z okazji 50 rocznicy nadania praw 
miejskich naszemu miastu.

Serdecznie dziękujemy Panu Tadeuszo-
wi Wojczal z Zespołu Szklarki za akom-
paniament podczas występu i w czasie 
prób dzieci oraz publiczności i rodzicom 
za tak liczne przybycie.

G. Popera J. Monastyrska 

WIEZIEMY TU KOGUCIKA…
Wycieczka
do sali muzealnej w Zorce

J. Monastyrska 
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PRZEDSZKOLE nr 1

W nawiązaniu do te-
matyki marca, jaką był 
świat natury i zwierząt 
na zajęciach dydaktycz-
nych „Kangurków”, 
grupa młodszych śred-
niaczków uczestniczyła 
w wycieczce do Mu-
zeum Przyrodniczego 
w Cieplicach. Przejazd 
transportem komunika-
cji miejskiej wywołał 
u podopiecznych nie-
małe zainteresowanie. 
Czterolatki pamiętały
o zasadach prawidłowe-
go zachowania się w miejscu publicznym, 
nie tylko w autobusie, ale również podczas 
zwiedzania muzeum. Pani przewodnik 
oprowadziła naszą grupę po obiekcie, dzie-
ląc się ciekawostkami na temat występują-
cych tam okazów przyrodniczych. Przed-
szkolaki również chętnie dzieliły się swoją 
wiedzą na temat napotkanych tam zwie-
rząt. Zaciekawienie wśród dzieci wzbudzi-
ła również pokaźna kolekcja minerałów.

Ostatni piątek marca okazał się bardzo sło-
necznym dniem, co sprzyjało również zwie-
dzaniu najbliższej okolicy muzeum; na Placu 

Piastowskim dzieci bardzo zainteresowała 
zewnętrzna pijalnia z leczniczą wodą mine-
ralną, a podczas spaceru po Parku Zdrojo-
wym „Kangurki” wypatrywały oznak wiosny, 
chętnie dzieląc się swoimi spostrzeżeniami 
na temat budzącej się do życia roślinności. 
Ta wycieczka była  podsumowaniem miesią-
ca, podczas której przedszkolaki mogły nie 
tylko poszerzyć swoje wiadomości o świecie 
zwierząt i roślin, ale również uczestniczyć 
aktywnie w dyskusjach, wykorzystując już 
zdobyte informacje.

Nauczyciel-wychowawca
Natalia Brycka

Wiosenna wizyta w muzeum i nie tylko...

– 8.03.2017 r. odbyło się spotkanie
z edukatorem z Karkonoskiego Parku Na-
rodowego. Tematem spotkania były „Skar-
by Karkonoszy-minerały” . Edukator, pan 
Leszek, zapoznał dzieci z logiem KPN, na 
którym widnieje góra Śnieżka, zbudowana
z granitowych skał. Przedszkolaki dla 
utrwalenia tej informacji zapełniały grani-
towymi kamieniami obrazek Śnieżki. Śred-
niaki poznały pojęcia: przyroda ożywiona 
i przyroda nieożywiona. Wszystko co żyje 
to przyroda ożywiona, np. szyszka, a nie-
ożywiona to np. kamienie. Dzieci miały za 
zadanie wyciągnąć z zaczarowanego wor-
ka kamień, który jest twardy, 
chropowaty i zimny. Kamie-
nie pomieszane były z szysz-
kami i kasztanami. Następnie 
obserwowały przez lupę małe 
plamki na granicie i określały 
kolory. Prowadzący zazna-
czył, że każdy kolor to inny 
minerał o różnej twardości, 
posklejany w jedną całość. 
Dodał, że są takie, które się 
kruszą jak kreda, ale i takie, 
o które ściera się gwóźdź. Na 
koniec rysowały Śnieżkę, pa-
trząc się na jej fotografi ę.

– 21.03.2017r. Zgodnie z tradycją, z oka-
zji pierwszego Dnia Wiosny dwie grupy 
III i IV wyjechały do Jeleniej Góry do sali 
zabaw „Stonoga”, w radosne miejsce, aby 
zaakcentować nadejście kolorowej wiosny, 
niosącej ze sobą miłe chwile wśród swoich 
kolegów i koleżanek. Po okresie zimy dzie-
ci miały możliwość pełnej swobody, relak-
su, fi zycznego wyżycia się i wykrzyczenia, 
co pomaga w ich rozwoju i socjalizacji. Na 
twarzach naszych podopiecznych panie ani-
matorki wyczarowały kwiaty, motyle i inne 
wymyślone przez dzieci wizerunki.

Wychowawca: Wioletta Uram

Grupa III „Tygryski” 

Społeczność Klubu Abstynenta 
,,EDEN” zorganizowała w dniu 8 kwiet-
nia w Szkole Podstawowej nr.1 w Pie-
chowicach XI Międzyklubowe Zawody 
w Piłkę Nożną Halową. Przyjechali do 
nas goście z Klubów Abstynenckich, 
Stowarzyszeń Trzeźwościowych i grup 
AA z: Złotoryi, Miłkowa, Szklarskiej Po-
ręby, Legnicy oraz Piechowic. Dużą ra-
dość sprawiła nam obecność Burmistrza 
Piechowic – Pana Witolda Rudolfa oraz 
Kierownik Referatu Spraw Społecznych 
– Pani Anna Szalej-John. W szranki ry-
walizacji stanęło 6 drużyn: ,,Eden” Pie-
chowice, ,,Relax 1” Złotoryja, „Fenix” 
Legnica, ,,Relaks 2” Złotoryja, ,,Pro-Ma-
ind 1” Miłków, ,,Pro-Maind 2” Miłków.

Turniej trwał od godziny 10.00 do go-
dziny 15.30. Po zaciętej rywalizacji zwy-
cięzcami zostali:
1. ,,Relax 2” Złotoryja – zespół otrzymał 
puchar ufundowany przez Burmistrza
2. ,,Pro-Maind 1” Miłków
3. „Fenix” Legnica

Najlepszy bramkarz: Grzegorz Termy-
na ,,Relaks 2” Złotoryja

Najlepszy strzelec: Marek Adachowski 
,,Relaks 2” Złotoryja

Najmłodszy zawodnik: Oskar Jadach 
„Fenix” Legnica

Najstarszy zawodnik: Zygmunt Han-
drysiak ,,Relaks” Złotoryja

Dziękujemy Panu Burmistrzowi za 
ufundowanie pucharu, Pani Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 za udostępnie-
nie nieodpłatnie sali na turniej. Z dużą 
satysfakcją stwierdzamy, że współpraca 
i pomoc Urzędu Miasta Piechowice oraz 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych pozwala nam miło spę-
dzić czas, przeżyć wspaniałą zabawę na 
trzeźwo, a było nas około 75 osób.

SPRAWOZDANIE Z XI TURNIEJU

PIŁKI NOŻNEJ HALOWEJ
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Nie po raz pierwszy bardzo dobrze pre-
zentują się młodzi piłkarze Lechii Pie-
chowice w rozgrywkach sportowych.
W turnieju kwietniowym w Piechowicach 
zawodnicy w kategorii Orlik grali bardzo 
dobrze, prezentując ambicję i zaangażowa-
nie sportowe. Niepisaną zasadą w rozgryw-
kach sportowych organizowanych dla tej ka-
tegorii wiekowej nie są zajmowane miejsca, 
ale dobra zabawa, więc nie podajemy koń-
cowej tabeli, natomiast należy podkreślić, 
że drużyna z Piechowic prezentowała się na 
tle innych drużyn bardzo dobrze pokazując 
duże wyszkolenie techniczne i umiejętności 
taktyczne. Jest to na pewno wynik systema-
tycznych treningów z których dzieci chętnie 
korzystają przez cały rok.

Tak dobra gra w turnieju mogła być tak-
że wynikiem wspaniałego dopingu fanek 
zespołu Lechii Piechowice, które przygo-
towały śliczny transparent i były widocz-
ne przez cały przebieg turnieju. Chłopcy 
bardzo się starali aby pokazać się z jak 
najlepszej strony co w pełni im się udało. 
Brakowało tylko autografów po zakończe-
niu rozgrywek.

Lechia grała w składzie: Oskar Soliło, 
Krystian Kilimnik, Artur Bumażnik, Kac-

per Wrotecki, Dawid Skrzyżewski, Adam 
Rosik, Mikołaj Sokołowski, Maciej Ja-
błoński.

Świetnie wystartował także w rundzie 
wiosennej zespół młodzików. Trzy pierw-
sze mecze okazały się zwycięskie: z Orłem 
Wojcieszów 4:2, Orłem Mysłakowice 9:0
i Bobrem Marciszów 6:0.

Podstawowy skład zespołu tworzą: Bura 
Jakub, Butrym Konrad, Biernat Maksymi-
lian, Gałek Michał, Graczykowski Łukasz, 

Jaskórzyński Kacper, Korman Igor, No-
wicki Patryk, Pietrzak Jakub, Skiba Mar-
cel, Ślaz Kamil, Wylegała Daniel.

Cieszy fakt, że w rocznikach 2004-2010 
klub posiada zawodników, którzy w roz-
grywkach sportowych prezentują bardzo 
wysoki poziom sportowy, co jest bardzo 
często komentowane przez inne kluby
z terenu Powiatu Jeleniogórskiego uczest-
niczące w rozgrywkach.

J. Bumażnik

Bardzo dobra postawa młodzieży

Drużyna orlików Lechii Piechowice.

Młodzicy Lechii Piechowice.

Wyniki seniorów Lechii Piechowice (gr. I klasa A)
14. kolejka (26.03): Lesk Sędzisław – Lechia Piechowice 1:3 (1:3),
bramki dla Lechii: Walczak, Lewandowski, Rzepecki
15. kolejka (2 kwietnia): Lechia Piechowice – Orzeł Mysłakowice 2:3 (0:0),
Morański, Śmigasiewicz
16. kolejka (9 kwietnia): Włókniarz Chełmsko Śląskie – Lechia Pie-
chowice 1:0 (0:0)
17. kolejka (23 kwietnia): Lechia Piechowice – Halniak Miłków 1:0 
(1:0), Śmigasiewicz

Najbliższe mecze:
18. kolejka (29-30 kwietnia): Victoria Czadrów – Lechia Piechowice
19. kolejka (3 maja): Lechia Piechowice – Chmielanka Chmieleń
20. kolejka (6-7 maja): Olimpia II Kamienna Góra – Lechia Piechowice
21. kolejka (13-14 maja): Piast Bolków – Lechia Piechowice
22. kolejka (20-21 maja): Lechia Piechowice – Orzeł WojcieszówFOT. P. KUBAN, WWW.JG24.PL
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nia 21 marca w Zespole Szkół 
Technicznych i Licealnych w Pie-
chowicach odbyła się uroczystość 

ślubowania uczniów klas technikum o pro-
fi l wojskowym. 

To ważny dzień dla szkolnej społeczno-
ści, dlatego miło nam było gościć przed-
stawicieli władz Piechowic, Starostwa 
Jeleniogórskiego, Związku Żołnierzy Woj-
ska Polskiego i 23 Pułku Artylerii  z Bo-
lesławca oraz rodziców i bliskich naszych 
uczniów.

Patronami uroczystości byli dwaj wielcy 
Polacy: Tadeusz Kościuszko i Józef Piłsud-
ski, którym poświęcony był krótki program 
artystyczny. Uczniowie  przypomnieli syl-
wetki bohaterów, zwracając uwagę na to, 
że jako nastolatkowie nie myśleli oni o so-
bie jako o wielkich wodzach i bohaterach, 
a po prostu solidnie i rzetelnie zdobywali 
wiedzę i rozwijali zainteresowania. Hi-
storia postawiła przed nimi nowe zadania
i wyznaczyła im szczególne miejsce w na-
szych dziejach. Następnie Pani Dyrektor 
Dorota Sobczyńska przybliżyła zebranym 
ideę utworzenia klas o profi lu wojskowym 
w naszej szkole oraz przedstawiła program 
zajęć szkolnych i pozaszkolnych związa-
nych z profi lem wojskowym. Wreszcie 
przyszedł czas na najważniejszy moment 
uroczystości  -  uczniowie klas wojsko-
wych złożyli uroczystą przysięgę. Go-
ście, a przede wszystkim rodzice i bliscy 
uczniów, byli wyraźnie wzruszeni słucha-
jąc roty przysięgi. Na koniec bohaterowie 
tego dnia zaprezentowali pokaz musztry. 
Było coś miłego nie tylko dla ducha, ale
i ciała, po uroczystości bowiem uczniowie
i goście mogli w swobodnej atmosferze 
przy cieście i kawie obejrzeć fi lmik zre-
alizowany przez szkolną ekipę fi lmową, 
a także pokaz zdjęć ze zmagań na zawo-
dach i poligonach. Była to okazja do przy-
pomnienia sobie wspólnych wyjazdów na 
ćwiczenia, trudów rywalizacji, ale także 
zabawnych sytuacji, bo zapał i humor na-
szych uczniów nigdy nie opuszcza. Ser-
decznie dziękujemy wszystkim, którzy ra-
zem z nami cieszyli się tym szczególnym 
dniem w szkolnym kalendarzu.

Ślubowanie uczniów
klasy wojskowej
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