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Ćwiczenia na wypadek
ataku terrorystycznego

– Tylko obecnością i pamięcią o tych wszystkich Polakach, którzy 
przywrócili nam wolny kraj, kulturę i tożsamość możemy spłacić wobec 
nich dług wdzięczności – mówił Jacek Paruszyński podczas piątkowej 
(10 listopada) wieczornicy z okazji Narodowego Święta Niepodległo-
ści. W tym dniu, ten uznany aktor teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej 
Górze zaprezentował w Piechowicach świetny spektakl poetycko – mu-
zyczny, podczas którego wierszem oraz pieśnią opowiedział historię 
rozgrabionej i WOLNEJ POLSKI. O zwycięskiej, wolnej i otwartej na 
świat ojczyźnie mówił także doskonały fi lm Tomasza Bagińskiego pt. 
„Animowana historia Polski”, który podczas wieczornicy prezentowany 
był przez Piechowicki Ośrodek Kultury. Wszyscy obecni na tym waż-
nym dla Polaków, świątecznym spotkaniu pamięcią i sercem spłacali 
dług wdzięczności wobec bohaterów minionych lat. Także pamięcią
i wyróżnieniem tytułem Honorowego Obywatela Miasta Piechowice 
mieszkańcy Piechowic oddali tego dnia ukłon tragicznie zmarłemu, do-
skonałemu muzykowi Łukaszowi Pietrza-
kowi (więcej na str. 4). Burmistrz Piechowic
i Przewodniczący Rady Miasta Piechowice 
uroczyście wręczyli rodzinie Łukasza tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Piechowi-
ce w uznaniu za muzyczne i edukacyjne 
zasługi na rzecz naszego miasta i regionu. 
Łukasz Pietrzak to niewątpliwie była jasna 
i dobra gwiazda na fi rmamencie naszej ma-
łej, lokalnej społeczności, dlatego pamięcią  
musimy spłacić dług wdzięczności również 
wobec niego. Wspomnienie o Łukaszu pre-
zentujemy na str. 4. Pamięć, duma, radość
i pokora wobec nagłych zwrotów historii to 
emocje, które towarzyszyły nam wszystkim 
podczas spotkania z okazji Dnia Niepodle-
głości, a puenta była jedna „Bądźmy dumni, 
że jesteśmy Polakami”.

POK

Spłacić dług w DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

O obchodach Dnia Niepodległości
w placówkach oświaty piszemy

na str. 11 - 13.

W czwartek 16 listopada 2017 roku na terenie 
Zespołu Szkół technicznych i Licealnych w Pie-
chowicach odbyły się ćwiczenia współdziałania 
służb ratunkowych w przypadku zagrożenia ter-
rorystycznego. Na miejsce skierowano służby 
ratownicze, w tym Pogotowie Ratunkowe oraz 
Straż Pożarną, Pogotowie Gazowe, Pogotowie 
Energetyczne i Wodociągowe. 

Napastnik posiadał broń oraz materiał wybu-

chowy, zabarykadował się wraz  z zakładnika-
mi w szkole. Po negocjacjach zakładnicy zostali 
uwolnieni a sam terrorysta ranny został ujęty 
przez brygadę antyterrorystyczną. Do odszuka-
nia bomby użyto psa do wykrywania materiałów 
wybuchowych. W akcji brał udział również Am-
bulans Monitoringu Wizyjnego Całość działań 
trwała ok. 3 godziny.

ASJ
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W dniu 29 października prędkość wiatru 
osiągała do 180 km/h. Tak było na Śnieżce, 
ale także na terenie podgórskim, m.in. w Pie-
chowicach, wiatr wiejący z siłą nawet do 
130 km/h niósł spustoszenie w drzewosta-
nie uszkadzając także liczne odcinki linii 
energetycznych.

Spowodowało to brak zasilania w energię 
elektryczną w wielu miejscach Piechowic, 
co jest znaczną uciążliwością dla mieszkań-
ców. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzy-
sowego już od wczesnych godzin porannych 
otrzymywało informacje o braku zasilania

i powalonych 
bądź połama-
nych drzewach 
i w miarę moż-
liwości starano 
się podejmo-
wać działania, 
d y s p o n u j ą c 
strażaków OSP 
P i e c h o w i c e 
do usuwania 
wiatrołomów. 
Działania prze-
biegały spraw-
nie i wszystkie 
drogi na te-

renie miasta były przejezdne. Inaczej mia-
ła się sytuacja z przywracaniem zasilania
w energię elektryczną. Z uwagi na fakt, że 
sytuacja kryzysowa wystąpiła na znacznej 
części kraju i w zasadzie na terenie całego 
województwa dolnośląskiego, służby ener-
getyczne prowadziły działania przez kilka 
dni. Liczba osób próbujących zgłosić brak 
energii elektrycznej była tak duża, że linia 
alarmowa Tauronu była praktycznie zablo-
kowana, co powodowało dodatkową irytację 
mieszkańców. Powalone drzewa uszkodziły 
wiele odcinków linii energetycznych, prze-
syłowych wysokiego i średniego napięcia,
a obszar zniszczeń był bardzo rozległy
w terenach zalesionych. Przy ul. Mic-
kiewicza zasilanie przywrócono dopiero
w poniedziałek 30 października, a w rejonie
ul. Kwiatowej, ul. Ogrodowej, części ul. Prze-
mysłowej i innych ulic w tym rejonie miasta 
nastąpiło to dopiero we wtorek 31 paździer-
nika w godzinach popołudniowych.

Mimo tych niedogodności większość 
mieszkańców Piechowic ze zrozumieniem 
i cierpliwością oczekiwała na usunięcie 
wszystkich awarii.

Paweł Sołek
Stanowisko ds. zarządzania kryzysowego

Trzy dni bez prądu

Zniszczenia po wichurze w Piechowicach.

W dniu 25 października 2017 roku odby-
ła się XL sesja Rady Miasta Piechowice na 
której m.in. podjęta została uchwała okre-
ślająca stawki podatku od nieruchomości 
obowiązujące w roku podatkowym 2018. 

Przyjęte zostały zmiany następujących 
stawek w podatku od nieruchomości:

– grunty związane z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej – stawka 0,91 zł/m2 
(wzrost o 0,02 zł/m2),

– grunty pozostałe, w tym zajęte na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego przez organizację 
pożytku publicznego – stawka 0,48 zł/m² 
(wzrost o 0,01 zł/m²),

– budynki mieszkalne lub ich części – 
stawka 0,77 zł/m² (wzrost o 0,02 zł/m²),

– budynki związane z prowadzeniem 
działalności gospodarczej oraz budynki 
mieszkalne lub ich części zajęte na prowa-
dzenie działalności gospodarczej – stawka 

23,10 zł/m² (wzrost o 0,44 zł/m²),
– budynki związane z udzielaniem świad-

czeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajęte przez pod-
mioty udzielające tych świadczeń – stawka 
4,70 zł/m² (wzrost o 0,09 zł/m²),

– garaże – stawka 7,77 zł/m² (wzrost
o 0,15 zł/m²),

– budynki pozostałe – stawka 7,77 zł/m² 
(wzrost o 0,15 zł/m²).

Ponadto podjęta została uchwała w spra-
wie określenia wzorów formularzy in-
formacji i deklaracji podatkowych, które 
zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2018 
roku. Uchwalenie nowych wzorów wynika 
z konieczności dostosowania ich do obo-
wiązujących przepisów prawa z zakresu 
podatku od nieruchomości, podatku rolne-
go i leśnego.

Nie zostały natomiast zmienione wyso-
kości stawek podatku od środków trans-

portowych oraz opłat lokalnych na rok 
2018 tj. opłaty od posiadania psów i opłaty 
miejscowej.

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

Natomiast stawka opłaty miejscowej wy-
nosi 2,10 zł dziennie i płatna jest za każdą 
rozpoczętą dobę pobytu, bez wezwania na 
rachunek organu podatkowego.

Pełny tekst wyżej wymienionych uchwał 
znajdziecie Państwo na stronie interneto-
wej piechowice.bip.pbox.pl 

A. Smoleń

Podatki na 2018 rok uchwalone

Na materiały do następnego, świątecznego wydania Informatora Piechowickiego,
czekamy do 5 grudnia 2017 r. Piszcie: promocja@piechowice.pl

UWAGA!
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– Był znakomitym gitarzystą, nauczycielem, 
ale i bardzo dobrym człowiekiem – tak wspo-
minają Łukasza Pietrzaka znajomi, rodzina 
i przyjaciele. Podczas wieczornicy w okazji 
Dnia Niepodległości (10 listopada) w Piecho-
wickim Ośrodku Kultury pośmiertnie nadano 
mu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Pie-
chowice. Odebrali go syn Kuba, córka Hania 
oraz ich dziadkowie. Niżej przedstawiamy syl-
wetkę Honorowego Obywatela Piechowic.

Łukasz Pietrzak urodził się 24 stycznia 
1978 roku w Oleśnicy. Matka Danuta z domu 
Abranowicz, ukończyła Akademię Muzycz-
ną im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Ojciec 
Bogdan z zawodu mechanik o specjalności 
metrologia warsztatowa. Jego młodsza siostra 
Anna – również z zawodu muzyk – gitarzyst-
ka. Systematyczną edukacje muzyczną Łukasz 
rozpoczął w Państwowej Szkole Muzycznej w 
Oleśnicy. Kolejny etap to liceum Muzyczne – 
klasa prof. Marka Zielińskiego. W 2002 
roku ukończył Akademię Muzyczną we 
Wrocławiu. W międzyczasie przebywał 
na rocznym stypendium w Wejmarze, 
gdzie studiował w Kochschule Fur Mu-
sik „Franz Liszt” pod kierunkiem prof. 
Christiane Spanhofa. To był szczególny 
okres w jego życiu. Ciężka praca za-
owocowała zdobyciem I miejsca oraz 
Grand Prix na Europejskim Konkursie 
Muzycznym we Włoszech (2001 rok).

Dla Łukasza była to niezwykle cenna na-
groda ze względu na prestiż konkursu, jak
i wysoki poziom uczestników z całego 
świata. Nieprzerwanie doskonalił swo-
je umiejętności. Uczestniczył w lekcjach mi-
strzowskich prowadzonych przez najwybitniej-
szych pedagogów i wirtuozów gitary. Wśród 
jego mentorów znalazły się same sławy: Carlo 
Marcione, Paweł Steidl, Georgij Vassiljew, Da-
vid Tanenbaum, Costas Cotsiolis, Kaltchev Duo. 
Ambicja i wytężony wysiłek pozwoliły mu uzy-
skać stypendia Krajowego Funduszu na Rzecz 
Dzieci, samorządu Miasta Wrocław, Urzędu 
Marszłkowskiego Dolnego Śląska jak również 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
Bardzo wcześnie, bo już w 1998 roku, rozpo-
czął działalność pedagogiczną. Początkowo
w Oleśnicy w Społecznym Ognisku Muzycznym, 
a od 2002 roku w Piechowicach. Tu zamieszkał, 
założył rodzinę, doczekał dwójki dzieci.

Od września 2002 roku podjął pracę w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej im Janiny Garści 
w Jeleniej Górze-Cieplicach. Łukasz okazał 
się być inicjatorem i pionierem – klasy o ta-
kim profi lu (gitarowym) nie było tu od czasu 
II wojny światowej. Był wychowawcą szcze-
gólnym. Bardzo zaangażowany w pracę, po-
magał uczniom w rozmaity sposób. Organizo-
wał koncerty z udziałem znanych gitarzystów, 
których recitale poprzedzały występy jego 
uczniów. Często pożyczał im pieniądze na 
kupno instrumentów. Jego uczniowie dzisiaj 
to jedni z lepszych gitarzystów w Polsce. Są 
nie tylko studentami na Akademiach, ale sami 
są już pedagogami. W pracy pedagogicznej 

nieprzerwanie towarzyszyła mu działalność 
popularyzacyjna. W Kotlinie Jeleniogórskiej 
dał się poznać jako organizator wielu muzycz-
nych przedsięwzięć. Kameralne wydarzenia 
odbywały się w okolicznych kościołach, pa-
łacach czy galeriach. Wspólnie z dyrektorem 
Jeleniogórskiego Domu Kultury – Jarosławem 
Gromadzkim – stworzyli cykl koncertów pod 
nazwą „Gitara w centrum”.

Współpracując z Filharmonią Dolnośląską, 
przy udziale znajomych muzyków prowadził pro-
gramy edukacyjne dla dzieci, poranki muzyczne. 
Powstało około 1000 programów, których tytuły 
mówią same za siebie: na Bałkańską nutę, Karna-
wał w Rio, czy Kolędowe opowieści.

W 2005 roku zrealizował swoje marzenia – 
stworzył Międzynarodowy Konkurs i Festiwal 
„Gitaromania”. Pierwsza edycja odbyła się
w Cieplicach, a on pełnił funkcję dyrekto-
ra artystycznego. Niezwykle wysoki poziom 
uczestników oraz recitale mistrzowskie świa-
towych sław sprawiły, że „Gitaromania” stała 
się jedyną z ważniejszych imprez tego typu 
w Polsce i za granicą. Dzieląc czas pomiędzy 
nauką, rodziną, pracą nie zaprzestał własnych 
występów i ubiegania się o miano najlepsze-
go. W latach 1992-2006 był laureatem 20 pre-
stiżowych nagród na konkursach gitarowych
w kraju i za granicą (m.in.: I miejsce na Mię-
dzynarodowym Festiwalu w Krakowie – 1992, 
Koninie – 1993, Żorach – 1995, Viareggo – 
1999, Lublinie – 2006).

Grał wiele koncertów zarówno solo, jak
i z towarzyszeniem orkiestr m in. Filharmonii 
Wrocławskiej, Dolnośląskiej, Pomorskiej czy 
Opolskiej. Jego kunszt gitarowy podziwiali 
melomani w kraju, a także we Włoszech, Niem-
czech, Grecji i Szkocji. W 2002 roku stworzył 
wraz z siostrą duet gitarowy „Pietrzak Duo”.

W 2003 wraz z klarnecistą Witoldem Pel-
cem, oraz akordeonistą Robertem Wróblew-
skim założył „TRIO SEMPPLICE”. Owocem 
współpracy była płyta „Oblivion” z 2008 roku. 
W tym miejscu należy podkreślić jego udaną 
współpracę z muzykami z najwyższego świata 
artystycznego. W pierwszej kolejności wymie-
nić należy: hiszpańską mezzosopranistkę Jose-
fą de Andres Galvan, oraz czołowe sopranist-
ki z Polski, takie, jak: Małgorzata Przybysz, 
Małgorzata Kogut, Aleksandra Osiecka czy 
Katarzyna Stankowska. Podczas wielu edycji 
wcześniej wspomnianej Gitaromanii udało się 
Łukaszowi namówić do współpracy wielu wy-
bitnych muzyków, jurorów.

Łukasza znaliśmy dobrze ze swojego poczu-
cia humoru, dał się porwać scenie kabaretowej, 
na której w latach 2006-2009 rozśmieszał pu-
bliczność z kabaretem „PAKA”. W wolnych 
chwilach tworzył własne aranżacje znanych
i lubianych utworów. Grał je poważnie, a cza-
sami pół żartem – pół serio. Pod koniec wystę-
pów zwykł mawiać: „Szanowni Państwo, bis
i tak jest przewidziany – nawet jeżeli go sobie 
nie życzycie”.

Łukasz zginął 11 maja 2009 roku w wypadku 
samochodowym. Został pochowany na cmen-
tarzu w Piechowicach. Jego dokonania arty-
styczne będą z nami wiecznie. Kochał nasze 
miasto, kochał góry. Został tu już na zawsze.

„BIS I TAK JEST PRZEWIDZIANY” – 
chciało by się powiedzieć

źródło: Uchwała Rady Miasta Piechowice

Łukasz Pietrzak honorowym obywatelem
Nasi mieszka cy

Rodzina Łukasza wraz z władzami miasta i radnymi.

Łukasz z żoną Anią, 2009r.
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– W ubiegłym miesiącu Wojewódzki 
Sąd Administracyjny wydał rozstrzygnię-
cie w sprawie oświaty w Piechowicach. 
Jest ono częściowo korzystne dla naszego 
miasta, ale oznacza, że sytuacja w oświa-
cie zaczyna się od początku.

– Mamy dwa rozstrzygnięcia: w stosun-
ku do rozstrzygnięcia Wojewody Dolnoślą-
skiego oraz opinii Dolnośląskiego Kurato-
ra Oświaty we Wrocławiu. Zadowolenie 
jest częściowe. Sąd odrzucił skargę naszej 
gminy na rozstrzygnięcie wojewody, który 
unieważnił nasza uchwałę. Miał takie pra-
wo. Unieważnił także niekorzystną dla nas 
opinię kuratora. Zaskarżyliśmy ją zarzuca-
jąc, że nie ma ona dobrego uzasadnienia. 
Sąd zgodził się z naszym stano-
wiskiem. Uznał, że jesteśmy 
organem prawnym, prowa-
dzącym oświatę i podkreślił, 
że do naszej jurysdykcji na-
leży organizacja tej oświaty. 
To znaczy, że mamy prawo 
tworzyć szkoły, likwidować 
je, organizować ich pracę.
I my chcieliśmy to zrobić. Sąd 
podkreślił, że jeżeli kurator 
chciał zaopiniować naszą pro-
pozycję negatywnie, to powi-
nien to uzasadnić. Tymczasem 
kurator zastrzegł, że oczekuje 
utworzenia dwóch szkół pod-
stawowych w mieście. Głów-
nym przeciwwskazaniem była odległość 
pomiędzy budynkami – 850 metrów. Nie 
wskazał jednak, od kiedy: czy od tego roku, 
czy za rok, czy po likwidacji gimnazjum. 
Tymczasem my od pierwszego roku refor-
my chcieliśmy łączyć realizację nauczania 
na poziomie gimnazjalnym i szkoły podsta-
wowej w budynku gimnazjum.

– Co w tej sytuacji?
– Sprawa oświaty zaczyna się niejako od 

nowa. Jestem po rozmowie z panem kura-
torem. Chciałby się spotkać ze społeczno-
ścią Piechowic. Dał mi do zrozumienia, że 
zaakceptuje takie rozwiązanie, jakie wska-
żą rodzice. Odległość między szkołami to 
850 metrów. Dzieci uczą się „obiektowo”, 
to znaczy, że klasy I – III docelowo będą 
mieściły się w budynku gimnazjum, bez 
potrzeby przechodzenia do budynku SP nr 
1. Przejdą do niego dopiero od klasy IV. 
W budynku SP nr 1 będą mieściły się kla-
sy IV-VIII. Jest on lepiej przystosowany do 
potrzeb uczniów starszych. Mankamentem 
jest to, że klasy są zorganizowane na pół-
piętrach, mamy wysokie stopnie na klatce 
schodowej. Przebudowanie tego budynku 
raczej nie wchodzi w grę, wymagałoby to 

potężnej i kosztownej inwestycji a i po niej 
trudno byłoby uzyskać znaczącą poprawę 
warunków bezpieczeństwa.

– Koncepcja jednej szkoły w dwóch 
budynkach, z docelowym umieszczeniem 
klasy I-III w budynku gimnazjum, zosta-
ła wypracowana właśnie podczas debat, 
które odbyły się w Piechowicach. Uczest-
niczyło w nich sporo osób.

– Tak, ale wówczas na tych spotkaniach 
nie było rodziców wszystkich klas. Owszem, 
była spora grupa rodziców ówczesnych klas 
szóstych, którzy byli bezpośrednio zainte-
resowani, co się stanie z ich dziećmi. Ton 
podczas tych debat nadawali nauczyciele. 
Trzeba też zauważyć, że dużą presję pod-

czas tych spotkań wywierały związki za-
wodowe. Nie było natomiast rodziców klas 
pierwszych czy drugich. Niedawno odby-
łem spotkanie z trójkami klasowymi klas 
SP nr 1. Wysłuchałem oczekiwań rodziców.

– Jakie było ich stanowisko?
– Podchodzili do tematu różnie. Rodzice 

uczniów obecnych klas pierwszych zapatrują 
się na to z dużą ostrożnością. Ich dzieci, które 
są w SP nr 1, będą musiały się przenieść. Tłu-
maczymy im, że dwa lata, w klasie drugiej
i trzeciej, ich dzieci będą w jednym budynku. 
Brakowało podczas tego spotkania głosu ro-
dziców przyszłych pierwszoklasistów, ale to 
dlatego, że obecnie dzieci te są w przedszko-
lu. Zamierzam się z nimi spotkać w niedłu-
giej przyszłości, bo już w tym roku szkolnym 
musimy rozpocząć proces przygotowania 
szkoły do przyjęcia nowych uczniów.

– Czy rodzice wyrazili zrozumienie dla 
propozycji jednej szkoły w dwóch budyn-
kach?

– Tak, było zrozumienie, ale podkreślam, 
że chcę ten temat przedyskutować także
z rodzicami przyszłych pierwszoklasistów. 
Oczywiście, ci, z którymi rozmawiałem, 

wyrazili oczekiwania, głównie w zakresie 
poprawy bazy, np. modernizacji niektórych 
sal lekcyjnych, albo dostarczenia większej 
liczby szafek dla uczniów (w budynku SP 
nr 1). O tym będziemy jeszcze rozmawiać, 
bo oświata jest drogim elementem naszego 
budżetu. Zadeklarowane przez rząd podwyż-
ki płac nauczycieli powodują wzrost wydat-
ków na oświatę o 5 procent. W tej sytuacji 
nie wykluczam, że poprosimy rodziców
o partycypowanie np. w kosztach dokupienia 
szafek. My ze swojej strony musimy jeszcze 
wykonać kilka drobnych inwestycji, np. po-
prawić wejście do szkoły. W przyszłym roku 
będzie też realizowany przez Ochotniczą 
Straż Pożarną projekt Lokalnej Grupy Dzia-
łania Partnerstwa Ducha Gór – powiększe-
nia placu zabaw na terenie SP nr 1 w części 
parkowej. Powstanie Małpi Gaj Ducha Gór. 
Zaplanowana jest m.in. poprawa alejek par-
kowych. Zadań, które musimy podjąć, jest 
więcej: konieczna jest poprawa opaski za-
bezpieczającej wokół hali sportowej, gdyż są 
tam problemy z odwodnieniem. Musimy wy-
konać też projekt odwodnienia. Nie jest to ła-
twe, bo nie możemy podłączyć odwodnienia 
hali do odwodnienia Orlika z uwagi na róż-
nicę poziomów. Nie możemy podłączyć go 
do kanalizacji burzowej na ulicy Tysiąclecia, 
bo nie ma jej w tym miejscu. Myślimy nad 
optymalnym rozwiązaniem tego problemu.

– Wróćmy do samej sieci szkół. Kiedy 
zapadnie ostateczna decyzja?

– Do końca listopada powinienem odbyć 
spotkania z przewodniczącym rady rodzi-
ców szkoły oraz z trójkami klasowymi. 
Ustalimy dzień potencjalnego spotkania 
z kuratorem. On sam prosił, by odbyło się 
jeszcze przed świętami. Jest jeszcze jedna 
kwestia. W chwili, kiedy rozmawiamy, nie 
minął jeszcze termin złożenia odwołania 
od decyzji sądu. Kurator może zaskarżyć to 
rozstrzygnięcie, chcąc np. mieć wykładnię 
prawną, dotyczącą tej sytuacji. Nie zmienia 
to faktu, że możemy równolegle pracować 
nad nowymi rozwiązaniami w oświacie. 
Mam nadzieję, że wkrótce zostanie wy-
pracowane wspólne stanowisko w sprawie 
oświaty. Trzeba pamiętać, że ostateczną de-
cyzję w tej sprawie podejmuje rada miejska. 
Liczę, że uchwała będzie podjęta na przeło-
mie lutego i marca przyszłego roku.

RED

Budowanie porozumienia trwa
O sytuacji w oświacie w kontekście reformy rozmawiamy z Burmistrzem Piechowic Witoldem Rudolfem

O rozstrzygnięciu Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego pisaliśmy także w po-
przednim numerze Informatora Piecho-
wickiego. Dostępny jest on w wersji elek-
tronicznej na stronie www.piechowice.pl
w zakładce „Informator”.
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21 października w sali OSP ponad 80-ciu piechowickich Senio-
rów i zaproszonych gości uroczyście świętowało Dzień Seniora 
który jest integralną częścią obchodów Międzynarodowego Dnia 
Osób Starszych, Europejskiego Dnia Seniora i Ogólnopolskiego 
Dnia Seniora. Święta te nabierają coraz większego znaczenia, 
nieuchronna rewolucja demografi czna wskazuje na wzrost roli 
wychowawczej ludzi starszych. Seniorzy to bardzo liczna grupa 
naszej piechowickiej społeczności, mająca duży potencjał, olbrzy-
mie doświadczenie i możliwości, na co dzień udowadniająca, że 
koniec aktywności zawodowej nie jest tożsamy z końcem aktyw-
ności w życiu społecznym.

Życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia w gronie 
najbliższych oraz żeby dojrzały wiek był czasem aktyw-
nym, pełnym pasji, a jednocześnie czasem spełnienia, 
satysfakcji i poczucia znalezienia właściwego miejsca
w życiu przekazaliśmy obecnym i mieszkającym w na-
szym mieście Seniorom.

Ciepłe słowa w kierunku zgromadzonych skierowali – 
Burmistrz Miasta Piechowice p. Witold Rudolf, p. Alek-
sandra Wochal – dyrektor biura poselskiego p. poseł Zofi i 
Czernow, vice przewodnicząca Oddziału Rejonowego 
PZERiI w Jeleniej Górze, p. Ewa Antoszewska wraz z p. 
Krystyną Dudą – członkiem zarządu, p. Elżbieta Zakrzew-
ska – dyrektor Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowot-
nej w Mysłakowicach.

Miłym akcentem były podziękowania skierowane przez 
obecnych w kierunku zarządu za pięcioletnią pracę i re-
alizację ostatniego zadania którym było przygotowanie 
uroczystości, oraz podziękowania dla Burmistrza Miasta 
za udzielane wsparcie fi nansowe zarówno w roku 2017 
jak i w poprzednich latach. W części artystycznej wystą-
pił zespół „Szklarki”, który swoim występem wprowa-
dził uczestników w nastrój sprzyjający dobrej zabawie.
W przerywnikach zaprezentował się Adam Wolak, śpie-
wak i aktor kabaretu „Seniorita”.

8 listopada w sali POK odbyło się zebranie sprawoz-
dawczo-wyborcze koła nr 9 w Piechowicach. Zebranie 
poświęcone było podsumowaniu pracy naszego koła od 
14.11.2012 roku do dnia dzisiejszego oraz wyborowi no-
wego zarządu.

Zebrani pozytywnie ocenili pracę ustępującego zarzą-
du przedstawioną w złożonych sprawozdaniach zarówno 
pod względem merytorycznym jak i fi nansowym. Obecni
w dyskusji wskazali na konieczność kontynuacji kierun-
ków działań i w kilku przypadkach proponowali do rozpa-
trzenia przez nowy zarząd zgłoszonych propozycji.

W części wyborczej wybrano 7-osobowy zarząd, który na swo-
im pierwszym posiedzeniu prowadzonym w części pierwszej 
przez przewodniczącą zebrania p. Zofi ę Grabias-Baranowską 
ukonstytuował się w przedstawiony sposób:

– Henryk Janowski – przewodniczący
– Stanisław Łabęcki – z-ca przewodniczącego
– Wiesława Jaracz – skarbnik
– Andrzej Kazusek – sekretarz
– Joanna Pulter – członek 
– Grażyna Jędrzejek – członek
– Lech Szczap – członek

Zarząd koła nr 9

Koło nr 9 PZERiI informuje

Nowy zarząd koła nr 9 PZERiI.Ustępujący zarząd koła nr 9 PZERiI.
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Termin konsultacji od dnia 
26.09.2017r. do 16.10.2017r.

Zakończyły się konsultacje 
społeczne, których przedmio-
tem były propozycje nazw dla 
nowych ulic, które powstały-
by w ciągu ulicy Kryształo-
wej i Przemysłowej na terenie 
„Centrum” Piechowic oraz w 
ciągu ulicy Kolonijnej na tere-
nie Osiedla Michałowice.

Mieszkańcy chętnie wzięli 
udział w konsultacjach. Wy-
powiadały się osoby nie tylko 
zameldowane pod adresem, 
którego dotyczyłaby zmiana 
ale również osoby, które zwią-
zane są z czasowym pobytem, szczególnie 
na terenie Osiedla Michałowice, gdzie po-
siadają własne nieruchomości.

Celem konsultacji było zebranie uwag
i opinii mieszkańców z „Centrum” Piecho-
wic i Osiedla Michałowice z obszaru/ ulicy, 
którego dotyczy zmiana nazwy ulicy.

Pod konsultacje społeczne poddanych 
było ogółem 60 nieruchomości, które zmie-
niłyby swój dotychczasowy adres. Do Urzę-
du Miasta drogą elektroniczną i tradycyjną 
wpłynęło 45 ankiet konsultacyjnych, z cze-
go 30 procent to ankiety z pozytywną opinią 
co do zmiany.

Najbardziej niezadowolonymi mieszkańca-
mi były osoby, które pozostałyby nadal przy 
ul. Kolonijnej, jednak podlegałyby nadaniu 
nowego numeru porządkowego budynku.

Po dogłębnym przeanalizowaniu uwag, 

jakie wpłynęły od tej grupy mieszkańców, 
Burmistrz Miasta odstąpi od nadania no-
wych numerów porządkowych.

Pod konsultacje zostało również podda-
nych łącznie 13 nowych nazw ulic w tym:

– 10 nazw ulic, które miałyby powstać 
w ciągu ulicy Kolonijnej oraz propozycja 
nadania nowych numerów porządkowych 
dla nieruchomości pozostających przy ulicy 
Kolonijnej jako głównej.

– 2 nazwy ulic, które powstałyby w ciągu 

ulicy Kryształowej.
– 1 nazwa ulicy, która powstała-

by w ciągu ulicy Przemysłowej.
Nazwy ulic, które w części 

poddane były pod konsultacje, 
zgłaszane były wcześniej przez 
samych mieszkańców jak rów-
nież przez ówczesny Zarząd 
Rady Osiedla Michałowice. 
Dodatkowo mieszkańcy mogli
w trakcie konsultacji wskazać 
własne propozycje. Takich pro-
pozycji nowych nazw ulic wpły-
nęło łącznie 14.

Teraz wskazane propozycje 
nazw zostaną zweryfi kowane 
przez Komisję ds. Komunalnych, 

Rolnych i Ochrony Środowiska Rady Mia-
sta Piechowice, która w efekcie wyda na ich 
temat opinie. Następnie Burmistrz Miasta 
wybierze spośród pozytywnie zaopiniowa-
nych propozycji nazwy dla nowopowsta-
łych ulic i w formie projektu uchwały podda 
je pod głosowanie Rady Miasta.

Burmistrz Miasta dziękuje Wszystkim 
Mieszkańcom za udział w konsultacjach.

Zofi a Junger
Inspektor ds. geodezji

Wnioski po konsultacjach społecznych

I n f o r m a t o r  P i e c h o w i c k i
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO

WYDAWCA: Urząd Miasta Piechowice, ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice, tel. 75 75 489 00.
Nakład: 1200 egz. SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Studio ROB - Robert Zapora,

robertzapora@o2.pl, tel. 602 439 924.

Nie zamówionych materiałów nie odsyłamy. Wydawca za-
strzega 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.

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 2017r. poz. 1875) 
oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. 
z 2016r. poz. 2147 z późn. zm.) informuje, 
że w siedzibie Urzędu Miasta w Piecho-
wicach został wywieszony wykaz nieru-
chomości gruntowych przeznaczonych do 
sprzedaży nr RG.6840.1.7.2017  oraz do 
dzierżawy pod numerem:

RG.6845. 12.2017 i RG.6845.13.2017
Wykazy są dostępne do wglądu w godzi-

nach pracy Urzędu.

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

Rada Miasta Piechowice na XLI sesji nad-
zwyczajnej w dniu  9 listopada 2017 r. pod-
jęła następujące uchwały:

– uchwała nr 255/XLI/2017 w sprawie 
zmiany uchwały nr 151/XXIII/2016 Rady 
Miasta Piechowice z dnia 28.06.2016 r. 
(opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 
2016 r. pod poz. 3239) w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Miejskiej Piechowice

– uchwała nr 256/XLI/2017 w sprawie 
zmiany uchwały nr 152/XXIII/2016 Rady 
Miasta Piechowice z dnia 28.06.2016 r. 
(opublikowanej w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego z dnia 7 lipca 

2016 r. pod poz. 3240) w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadcze-
nia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów.

– uchwała nr 257/XLI/2017 w sprawie 
przystąpienia do prac nad strategią rozwoju 
społeczno-gospodarczego południowej czę-
ści Dolnego Śląska, „SUDETY 2030”.

– uchwała nr 258/XLI/2017 w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych w 2018 roku

UCHWAŁY RADY

KRÓTKA REFLEKSJA
Nasze miasto jest miejscem, w którym spędzamy dużo czasu, my jako mieszkańcy 

i inne osoby, które z różnych przyczyn do naszego miasta przyjechały. Natomiast aby 
nie błądzić w przestrzeni publicznej, do której zalicza się otoczenie takie jak: drogi, 
parki, zieleńce, place, parkingi i tym podobne miejsca powinniśmy nadać im nazwy, 
które ułatwią wszystkim orientację w topografi i naszego miasta.
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50-lecie nadania praw miejskich Pie-
chowicom zbiegło się w czasie z inną, 
mniej eksponowaną rocznicą. Latem mi-
nęło dokładnie 20 lat od prowadzonych 
na dużą skalę w okolicach góry Sobiesz 
poszukiwań pociągu ze skarbami. W 1997 
roku prowadził je Władysław Podsibirski, 
przedsiębiorca, który wiele lat życia 
spędził na poszukiwaniu kosztow-
ności ukrytych przez Niemców w 
czasie II wojny światowej. O jego 
działaniach wiedziała policja oraz 
Urząd Ochrony Państwa. Włady-
sław Podsibirski i jego grupa po-
szukiwawcza podpisała nawet spe-
cjalna umowę z rządem polskim, 
była też w stałym kontakcie z ów-
czesnym wojewodą jeleniogórskim.
W myśl tej umowy, W. Podsibirski 
miał otrzymać prowizję od wartości 
znalezionych skarbów.

Sam zainteresowany był wówczas 
przekonany o tym, że znalezienie 
skarbu jest kwestią czasu. Twier-
dził, że specjalny pociąg, złożony z 
kilkunastu wagonów pełnych kosz-
towności, wjechał w głąb góry do 
wydrążonego tunelu po torach, po-
prowadzonych od pobliskiego za-
kładu Karelma. Ta prowizoryczna 
linia miała zostać zbudowana siłami 
niewolników, którzy potem zostali 
rozstrzelani, by nie było świadków. 
Sama linia istniała tylko kilkadzie-
siąt godzin.

– Wspomniany pociąg zestawio-
no w Strzegomiu, z trzech różnych 
transportów – tak w 1997 roku spra-
wę opisywały „Nowiny Jeleniogór-
skie”. Autor Marek Chromicz przy-
tacza, za słowami W. Podsibirskiego, 
że było to pięć wagonów z Kłodzka, 
pięć innych oraz trzy wagony Ericha 
Kocha.

– Do Jeleniej Góry skład ten dotarł 6 li-
stopada 1944 roku. (…) 7 listopada oko-
ło godziny 14. zatrzymał się na wysokości 
obecnej Karelmy, a dopiero pod osłoną nocy 
wjechał na teren zakładu – czytamy dalej.

W zakładzie do lokomotywy miała być do-
spawana stalowa pokrywa, idealnie pasująca 
do wjazdu do tunelu. Dalej, według tej rela-
cji, pociąg wjechał do tunelu, wejście zostało 
zamknięte i zasypane, a tory rozebrane.

Trudno powiedzieć, czy słowa Władysława 

Podsibirskiego były prawdziwe, a na ile były 
wytworem jego wyobraźni. Faktem jednak 
jest, że poszukiwacz skarbów nie szczędził 
pieniędzy na poszukiwania. Do Piechowic 
ściągnięto wiele ciężkich maszyn, sprowa-
dzono saperów. Nad sztolniami w drodze na 
„Cichą Dolinę” wydrążono kilkunastometro-

wy szyb. Wszystko to kosztowało spore pie-
niądze. W. Podsibirski próbował dostać się 
do sztolni od góry, gdyż twierdził, że Niem-
cy pozostawili wiele zabezpieczeń. Sztolnia 
rzekomo miała być zaminowana.

27 sierpnia 1997 roku zespół poszukiwa-
czy napisał do wojewody jeleniogórskiego 
pismo, z którego wynikało, że znalezienie 
skarbów to kwestia „kilkunastu godzin”. 
Wojewoda nakazał natychmiastowe poinfor-
mowanie go w razie dokonania oczekiwane-
go odkrycia.

Owe „kilkanaście godzin” okazało się po-
bożnym życzeniem, bo skarbu nie odnale-
ziono do dzisiaj. Jeszcze w 1997 roku naka-
zem wojewody prace przerwano, a olbrzymi 
szyb został zasypany. Władysław Podsibirski
w kolejnych latach starał się o pozwolenie na 
wznowienie prac, ale na próżno. Stracił czas 
i pieniądze. Później zniknął.

Poszukiwacza pamięta doskonale Leszek 
Maraś, wieloletni pracownik i były szef za-
kładu Karelma. – Spotkaliśmy się na począt-
ku lat dwutysięcznych w jednym z piechowic-
kich pubów – opowiada nam L. Maraś. – W. 
Podsibirski cały czas był przekonany, że po-
ciąg znajduje się w tunelu pod górą Sobiesz. 

Pokazał mi poniemiecką mapę
z podziemnymi korytarzami, pro-
wadzonymi od Karelmy. Stwier-
dził, że kupił ją w Argentynie, od 
Niemca, który był w Piechowi-
cach w czasie wojny. Powiedział, 
że zapłacił za nią milion. Złotych 
albo dolarów – tego dokładnie nie 
pamiętam.

– W. Podsibirski pytał mnie, czy 
znam te korytarze – odpowiada 
Leszek Maraś. – Powiedziałem 
mu, że w zakładzie są jakieś pod-
ziemia, ale przez wiele lat pracow-
nicy nie mieli do nich dostępu, bo 
zakład produkował dla wojska. 
Poza tym, nie były tak głębokie, 
jak wynikałoby z mapy. Sięgały 
najwyżej jednego piętra w dół,
a z mapy wynikało, że było tam 
kilka kondygnacji w głąb ziemi.

Leszek Maraś przyznaje, że 
trudno było mu wówczas ocenić 
autentyczność tej mapy, gdyż była 
opisana w języku niemieckim. – 
Na pewno była dość profesjonal-
na – przyznaje L. Maraś. Potrafi ł 
to ocenić, bo przez lata zajmował 
się rysunkiem technicznym. Ale 
widział ją krótko.

Tak czy inaczej, skarbu pod górą 
Sobiesz nigdy nie znaleziono, choć 
wielu mieszkańców do dzisiaj 
twierdzi, że może on tam być.

Poszukiwania u podnóża góry 
Sobiesz były głośne jak na owe 

czasy, jednak z naszym miastem związanych 
jest dużo więcej historii o skarbach, które 
wydarzyły się w ostatnim 50-leciu. W 1979 
roku jeden z mieszkańców znalazł 95 monet 
ze szczerego złota!

Według relacji źródeł historycznych, mo-
nety znalazł mężczyzna, który wykonywał 
prace drogowe przy ówczesnej ul. Żymier-
skiego. Początkowo nie chciał ich oddać.
W artykułach prasowych pojawiły się infor-
macje, że mężczyzna ten podzielił się z ko-
legami, kilka monet wydali w barze, opijając 

Złoto i inne skarby Piechowic: te  znalezione i te wciąż ukryte
Czy w naszym mieście ukryty jest „złoty pociąg” z kosztownościami 
hitlerowskiej III Rzeszy? Odpowiedź na to pytanie od wielu lat 
próbują odnaleźć historycy i poszukiwacze skarbów. Dotychczasowe 
poszukiwania spełzły na niczym, ale starsi mieszkańcy są 
przekonani, że w okolicy ukrytych jest wiele innych cennych 
przedmiotów. Jeden z takich skarbów udało się odnaleźć!

W 1997 roku poszukiwania skarbu pod górą Sobiesz
opisywały szeroko „Nowiny Jeleniogórskie”.
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Złoto i inne skarby Piechowic: te  znalezione i te wciąż ukryte
znalezisko. Sprawa wyszła na jaw, bo jedna 
z mieszkanek zawiadomiła milicję.

Udało nam się skontaktować z bohaterem 
tej historii. To mieszkaniec Piechowic – Ro-
muald Aszkiełowicz. Mieszka do dzisiaj w 
centrum miasta. Pamięta tę historię dość do-
brze, ale jego relacja jest nieco inna niż ta, 
podawana w mediach.

– To było na wysokości dzisiejszego banku, 
przy samej drodze – opowiada mężczyzna. 
Był świeżo upieczonym pracownikiem zakła-
du komunalnego (dzisiejszy ZUK). Pracował 
w nim zaledwie od kilku dni. – Mieliśmy za 
zadanie wyciągać stare, poniemieckie kra-
wężniki, które były zapadnięte i popękane. W 
ich miejsce mieliśmy ustawiać nowe – mówi. 
Pamięta, że było ciepło. 
– Zbliżał się fajrant. Już 
myślałem o końcu pracy.
W pewnym momencie 
wbiłem kilof w ziemię i... 
rozbiłem gliniane naczynie, 
z którego wysypały się mo-
nety – opowiada.

– Były złote, ale nie wy-
glądały, jak typowe mo-
nety, bardziej jak placki. 
Takie nierównomierne, 
różnej wielkości. Do tego 
można było je wygiąć rę-
kami – opisuje. – To dlate-
go, że było to czyste złoto, 
bez domieszek.

Wiedział już, że znalazł coś cennego, ale 
nie miał pojęcia, jak bardzo cennego. Kole-
dzy pomogli mu pozbierać te monety. Zabrał 
je ze sobą. Potem skontaktował się z in-
nym znajomym, który miał motocykl. Miał 
sprawdzić, ile monety są warte. – Dałem mu 
jedną monetę a on pojechał do zegarmistrza 
w Sobieszowie – opowiada Romuald Asz-
kiełowicz. – Wrócił i powiedział, że za jedną 
mogę dostać 700 złotych. To było dużo jak 
na ówczesne czasy.

W ten sposób R. Aszkiełowicz sprzedał 10 
monet zegarmistrzowi. Łącznie dostał za to 
7 tysięcy złotych. Dopiero po jakimś czasie 
dowiedział się, że kolega, który pośredniczył 
w transakcji, nie był do końca uczciwy, bo 
od zegarmistrza dostał dużo więcej. – Mi dał
7 tysięcy, a sam wziął jeszcze ponad 20 ty-
sięcy – mówi pan Romuald.

Mimo, że znalazca skarbu starał się być 
dyskretny, wieść o znalezisku szybko rozle-
gła się po okolicy. Teściowa kolegi poprosiła 
go, by jedną z monet dał jej, bo chciała sobie 
zrobić zęby. Pan Romuald odmówił. Kobieta 
ta pracowała w ośrodku wypoczynkowym 
w Michałowicach. Opowiedziała o tym 
kierownikowi ośrodka. Tak się złożyło, że 
on zajmował się kolekcjonowaniem monet 
i spodziewał się, że to znalezisko ma dużą 
wartość. Zawiadomił milicję.

– Zatrzymali mnie dwa dni po zdarzeniu 
– mówi R. Aszkiełowicz. – Zawieźli na ko-
misariat na przesłuchanie. Powiedzieli, że 
odpowiem za kradzież mienia społecznego 
i grozi mi od 5 lat więzienia wzwyż. Przy-
znałem się, że mam 40 monet. Sądziłem, że 
jak mi je zabiorą, to jeszcze coś zostanie – 
mówi.

Monety ukrył w kurniku na posesji swoich 
rodziców w Michałowicach. – Nie chciałem 
im zdradzić kryjówki, dlatego powiedzia-
łem, że sam przyniosę i żeby nie szli za mną. 
Zgodzili się – powiedział.

Wybrał 40 najmniejszych monet i przeka-
zał je milicji. – No i mnie wypuścili na dwa 
tygodnie, ale czułem, że ktoś mnie obserwo-

wał. Widocznie wiedzieli, że mam ich więcej. 
Dlatego nie chodziłem do kryjówki – mówi. 
Po dwóch tygodniach aresztowano go. Wte-
dy oddał resztę monet. Jak mówi, perspek-
tywa spędzenia kilku lat w więzieniu, była 
zbyt odstraszająca. Tym bardziej, że w domu 
czekała żona i małe dziecko.

Milicjanci odzyskali wszystkie monety. Te, 
które miał w kurniku oraz te, które sprzedał 
zegarmistrzowi. – Wszystkie oprócz jednej 
– mówi. Co się z nią stało? Źródła podają, 
że mężczyzna w euforii po znalezieniu ich 
podarował jedną przypadkowemu turyście. 
R. Aszkiełowicz nam mówi, że było inaczej. 
– Zaginęła, jak wiozłem je do Michałowic. 
Prawdopodobnie wypadła mi gdzieś po dro-
dze. Milicjanci szukali jej, ale nie znaleźli – 
mówi.

– Potem się dowiedziałem, że każda z nich 
była warta malucha (samochód osobowy) 
– opowiada. – Miałem więc przez moment
95 maluchów.

Jeden z jego znajomych uważał nawet, że 
dużo więcej. – Mówił mi, żebym dał mu jed-
ną, on wyjedzie do Niemiec i przywiezie mi 
mercedesa – opowiada. Nie dał mu, bo cze-
kał, aż sprawa przycichnie.

Mogłoby się wydawać, że człowiek, któ-
ry znalazł złoto, ma szczęście i jest bogaty, 
tymczasem Romuald Aszkiełowicz narobił 

sobie tylko kłopotów. – Zostałem skazany na 
27 tysięcy złotych grzywny – mówi. – A że 
nie miałem takich pieniędzy, to poszedłem 
siedzieć. Spędziłem ze dwa miesiące w Za-
kładzie Karnym na Kleczkowskiej we Wro-
cławiu. Wyszedłem, bo rodzina się zrzuciła. 
Poza tym, był to przed przyjazdem papieża 
do Polski i mi już odpuścili.

Znalezisko znajduje się w Muzeum Kar-
konoskim w Jeleniej Górze. Większość 
tego zbioru stanowią monety niderlandzkie, 
ale były też hiszpańskie, tureckie, włoskie.
16 z nich pochodzi z mennic niemieckich, 
zbiór liczy też 8 dukatów węgierskich. Naj-
starsza moneta to złoty dukat Macieja Kor-
wina (lata 1458 – 1490), powstały w men-

nicy działającej w Hamburgu. Są 
też monety polskie z mennicy 
gdańskiej, dukat Zygmunta III 
Wazy z 1625 roku oraz Włady-
sława IV z 1638 r.

R. Aszkiełowicz jest przekona-
ny, że w Piechowicach kryje się 
jeszcze wiele tego typu skarbów, 
które pozostawili Niemcy, opusz-
czając po wojnie te tereny. – Jak 
byłem dzieckiem, to mieszkałem 
u rodziców w Michałowicach. 
Często chodziliśmy z kolegami 
szlakiem na Wodospad Szklarki. 
Po drodze mijaliśmy duży kamień 
z napisami w języku niemieckim 
– opowiada. – Nigdy nie zastana-

wialiśmy się, co to za kamień, ani po co on 
tam stoi.

Aż któregoś dnia w Michałowicach po-
jawiło się kilku Niemców. – Po tej wizycie 
szedłem tą samą drogą na wodospad. Patrzę, 
a ten kamień jest przewrócony. Pod nim 
znajdował się spory dół. W nim znajdowało 
się kilka skrzyń. Niestety, wszystkie były już 
puste – mówi. – Ktoś otworzył je i zabrał to, 
co było w środku.

Nie ma wątpliwości, że było w nich coś 
cennego. – Na pewno, skoro Niemcy przyje-
chali tu po to – wzdycha.

Takich historii jest dużo więcej. Robert Li-
pawski, instruktor harcerski i wieloletni dru-
żynowy 5 Piechowickiej Drużyny Harcerskiej 
„Granit” opowiada nam, jak w latach 80-tych 
jeden z jego harcerzy próbował odnaleźć 
skarb, ukryty rzekomo w okolicach Bobro-
wych Skał. – Pilnowała go starsza kobieta, 
Niemka, która została tu po wojnie, mieszkała 
w Piastowie – opowiada. – Co jakiś czas wy-
chodziła na długi spacer w te okolice.

Druh kilka razy śledził ją. Chciał, żeby do-
prowadziła go do tego miejsca. – To bardzo 
sprawny harcerz, był dobry w podchodach 
– opowiada R. Lipawski. – Mimo tego, za 
każdym razem w okolicach Bobrowych Skał 
ta kobieta zapadała się pod ziemię.

R. Z.
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Dukat Macieja Korwina (1458-1490), najstarsza ze znalezionych monet. 
Średnica 20,2 – 20,5 mm, waga 3,47 g. 
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Pragniemy poinformo-
wać, że tak jak w latach 
poprzednich, tak i w tym 
roku Miejska Biblioteka 
Publiczna w Piechowicach 
wzbogaciła się o wiele 
nowych, ciekawych pozy-
cji książkowych. Ponow-
nie Piechowicki Ośrodek 
Kultury uzyskał dofi nan-
sowanie z Biblioteki Na-
rodowej, ze środków fi nan-
sowych Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach „Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa”. W tym roku kwota 
dofi nansowania wyniosła 4500 zł. Drugie 
tyle na zakup książek wydano ze środków 
własnych, zasilonych dotacją celową Or-
ganizatora. Dzięki temu mieszkańcy Pie-
chowic mają możliwość wypożyczenia 
najnowszych bestsellerów, co cieszy się 

dużym uznaniem czytelników i zwiększa 
ich szeregi. W ramach projektu zakupio-
no wiele książek m. in. biografi cznych, 
powieści społeczno-obyczajowych, po-
dróżniczych, literatury faktu czy powieści 
historycznych. Zachęcamy zatem do sko-
rzystania ze stale rozszerzającej się oferty 
czytelniczej i wypożyczania książek.

POK

Nowe książki w Bibliotece ŚWIĘTUJMY RAZEM…
Rok 2018 będzie rokiem szczególnym, 

ponieważ obchodzić będziemy 100. rocz-
nicę odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści. Piechowicki Ośrodek Kultury planuje 
zrealizować plenerową wystawę pt. „Nasza 
bezcenna codzienność”. Wystawa ta ma 
powstać z przedmiotów codziennego użyt-
ku w kolorach białym oraz czerwonym
i nawiązywać do patriotycznych postaw
w naszym dniu codziennym. Dlatego też pro-
simy mieszkańców o włączenie się w miarę 
możliwości w jej realizację i przekazanie 
do POK-u drobnych przedmiotów użytko-
wych (np. kubki, notesy, długopisy, drobne 
zabawki, ubrania). Zostaną one wykorzy-
stane do stworzenia instalacji artystycznej, 
która w styczniu 2018 wyeksponowana 
będzie na ścianie frontowej budynku POK. 
Tym samym wspólnie będziemy świętować 
rok jubileuszowy podkreślając jak ważne są
w naszym życiu biało-czerwone barwy, sym-
bolizujące wolność i niepodległość Polski.

Prosimy o dostarczenie przedmiotów
do Piechowickiego Ośrodka Kultury
(ul. Kryształowa 53) do dnia 20 grudnia 2017r. 

Wszelkie informacje dostępne są
pod nr tel. 75 76 17 201

lub e-mailem: informacja@piechowice.pl
POK
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Czy młodzi Polacy dobrze znają historię 
swojego kraju? Czy potrafi ą uczcić jego bo-
haterów? Czy pamiętają o najważniejszych 
świętach narodowych? Śledząc coroczne 
obchody Święta Niepodległości w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Piechowicach możemy 
z czystym sumieniem odpowiedzieć, że tak!

Nasi uczniowie udowadniają, że szkolne 
celebrowanie ważnych wydarzeń z historii 
Polski to nie tylko apele i akademie. Czer-
piąc inspirację z ciekawych lekcji historii
i korzystając z pomocy swoich nauczycieli, 
w poprzednich latach grali już przedstawie-
nia patriotyczne, nagrywali audycje oko-
licznościowe, brali udział w grze terenowej 
na obiekcie szkoły, projektowali koszulki 
patriotyczne oraz kotyliony. Poprzeczka za-
wieszona była bardzo wysoko. Co zatem po-
kazali w tym roku?

Obchody szczególnej, bo już 99. rocznicy 
odzyskania niepodległości przez Polskę od-
były się dnia 10 listopada 2017 roku, a zor-
ganizowali je nauczyciele – p. Marcin Suchta 
i p. Magdalena Kosmala – wraz z pomocą 
uczniów klasy siódmej, Martyny Szwinty
i Daniela Wylegały. Uroczystość skierowana 
była do uczniów klas IV-V oraz VI-VII.

Na początku uczniowie, towarzyszący 
im nauczyciele oraz dyrekcja zapoznali się
z krótką prezentacją, dotyczącą okoliczności 
historycznych, w jakich Polska najpierw stra-
ciła, a następnie walczyła o niepodległość.

Drugim punktem 
programu było roz-
wiązanie konkursu 
poetyckiego na naj-
ciekawszy wiersz
o Polsce. My – organi-
zatorzy – byliśmy za-
skoczeni ogromnym 
odzewem ze strony 
uczniów – w kon-
kursie wzięło udział 
ponad 70 utworów 
poetyckich! Niezwy-
kle trudne było wy-
branie spośród nich 
najlepszych wierszy, 
niemniej jednak do-
konaliśmy selekcji
i ogłosiliśmy zwycięzców. Wiersze, które za-
prezentowali następnie zgromadzonym ich 
autorzy, wkrótce będzie można przeczytać na 
stronie internetowej SP 1.

Zwieńczeniem odchodów Święta Niepodle-
głości był quiz historyczny, w którym wzięły 
udział trzyosobowe zespoły ze wszystkich klas. 
Rywalizacja była zacięta, a uczniowie wykazali 
się dużym poziomem wiedzy. Ostateczne wyni-
ki konkursu wyglądały następująco:

w klasach IV-V
1. miejsce - kl. V A
2. miejsce - kl. IV A
3. miejsce - kl. V B

w klasach VI-VII
1. miejsce - kl. VII C
2. miejsce - kl. VII B
3. miejsce - kl. VI A i VII A ex aequo.
Nie możemy nie wspomnieć również

o dodatkowym projekcie klas IV-VII, które 
upamiętniły Święto Niepodległości, tworząc 
plakaty tematyczne specjalnie na tę okazję. 
Zostały one ocenione, a następnie ozdobiły 
ściany szkolnych sal. Z tych wszystkich po-
wodów uważamy nasze szkolne celebrowa-
nie Święta Niepodległości za bardzo udane
i nie możemy się doczekać kolejnej, setnej 
rocznicy, która już za rok. Będzie się działo!

organizatorzy
Marcin Suchta, Magdalena Kosmala

Wyjątkowe obchody Narodowego Święta Niepodległości 
w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach

Osiem drużyn wystartowało w Dniu 
Młodego Piłkarza, który zorganizował 
w dniu 21 października klub Lechia 
Piechowice.

Był to turniej dla skrzatów – jednej 
z najmłodszych grup rozgrywkowych 
(urodzeni w roku 2011 i młodsi). Ry-
walizowały m.in. zespoły Karkonoszy 
Jelenia Góra, Chojnika Jelenia Góra, 
AP Kamienna Góra, Rzepiów Szklar-
ska Poręba oraz gospodarzy. Mecze 
odbywały się na boisku Orlik przy
SP nr 1 w Piechowicach, które podzie-

lono na dwa mniejsze. Za-
sadą obowiązującą w roz-
grywkach najmłodszych 
jest, że nie wyłania się 
zwycięzców. Wszystkie 
drużyny dostały puchary, 
zawodnicy – pamiątkowe 
medale. Było też sporo 
nagród rzeczowych.

Podobnie jak podczas or-
ganizowanej tego samego 
dnia imprezy pn. „Biath-
lon dla każdego”, zbierano 

środki dla Bartka, młodego mieszkańca 
Piechowic, na jego walkę z chorobą. 
Przy stoliku kawowym nie pobierano 
opłat, ale wystawiono puszkę i korzy-
stający wrzucali co łaska.

Skład Lechii: Mateusz Mateuszów, Pa-
weł Turowicz, Jakub Zapotocki, Kamil 
Hen, Bartosz Dwojak, Piotr Urbanowicz.

Klub Lechia Piechowice dziękuje 
Restauracji KFC w Jeleniej Górze za 
ufundowanie poczęstunku dla piłkarzy.

R.Z.

Udany Dzień Młodego Piłkarza

Podsumowanie rundy jesiennej seniorów Lechii zamieścimy w następnym numerze.
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PRZEDSZKOLE nr 1 W dniu 24 października w Przedszkolu 
Samorządowym nr 1 odbyła się coroczna 
impreza sportowa promująca zdrowy tryb 
życia pod nazwą „Bobas Maraton”. Była to 
już XI edycja rajdu rowerowego, którą tego 
roku honorowym patronatem objęła Lucyna 
Kornobys, medalistka igrzysk paraolimpij-
skich, mistrzostw świata i Europy. Okazała 
się cudownym pełnym ciepła człowiekiem, 
podarowała dzieciom puchar, przeprowadziła 
prelekcję, podczas której opowiedziała o roli 
sportu i integracji z osobami niepełnospraw-
nymi. Dzieci pokonywały wyznaczone trasy, 
które prowadzone były przez pilota p. Pio-
tra Zamorskiego. Nad ich bezpieczeństwem 
czuwała pielęgniarka p. Irena Środa-Neu-
mann, a sędzia p. Barbara Hasiec wyłaniała 
zwycięzców w poszczególnych kategoriach 
wiekowych. W trakcje zawodów dzieci mo-
gły skorzystać z gorącej herbaty, słodkiego 
poczęstunku i popcornu. Każdy mały zawod-
nik otrzymał nagrodę rzeczową. Dziękujemy 

Wojewódzkiemu Ośrodkowi Ruchu 
Drogowego, a w szczególności
p. Krzysztofowi Wiśniewskiemu, 
p. Grzegorzowi Rybarczykowi, p. 
Beacie Sosulskiej-Baran, fi rmie Dr. 
Schneider i DWS Draexlmaier oraz 
policji. Dziękujemy również Rodzi-
com i Radzie Rodziców za pomoc 
w przygotowaniu imprezy, świetną 
zabawę i zaangażowanie w życie 
przedszkolne.
Dyrektor oraz koordynator imprezy

Violetta Chodkowska

W dniu 27 września w grupie „Mądrych 
Sów” odbyła się uroczystość „Pasowania 
na starszaka”. Ubrane na galowo 6-latki
w pięknie przystrojonej sali dostąpiły z rąk 
pani Dyrektor  zaszczytu bycia pasowanym 
na wzorowego przedszkolaka. Zanim jednak 
to nastąpiło, dzieci zaprezentowały bogaty
i trudny program artystyczny, który był egza-
minem, a egzaminatorami zaproszeni goście. 
Po występie wszyscy zgodnie oznajmili, że 
dzieci zasługują na pasowanie. W nagrodę 

za swoje wysiłki otrzymały rożki obfi tości, 
ufundowane przez kochanych rodziców. Peł-
ni wrażeń udaliśmy się do naszej sali, gdzie 
czekał na nas tort. Zaśpiewaliśmy sto lat
i zasiedliśmy do suto nakrytych stołów, gdzie 
dzieci otrzymały indywidualne pochwały
i gratulacje od swoich rodziców. W uroczy-
stości uczestniczyła pani inspektor ds. pro-
mocji i turystyki miasta Anna Szalej – John.

Nauczyciel-wychowawca
mgr Wioletta Uram

Bobas Maraton

Po raz kolejny młodzież z Gimna-
zjum w Piechowicach uczestniczyła 

w „Lekcji fi zyki” na Uniwersytecie 
Wrocławskim. Obserwowała zwyczajne, 
a także niecodzienne zjawiska zacho-
dzące na powierzchni cieczy, wewnątrz 
cieczy oraz gazów. Zaskakujące było 
przecięcie lodowej płytki za pomocą 
stalowego drutu. Obciążniki, które wi-
siały na tym drucie, spadły wraz z nim, 
a lodowa płytka pozostała w całości. 
Uczniowie widzieli, jak wrze woda
w temperaturze pokojowej, wynoszącej 
około 20 stopni Celsjusza. Na oczach 
uczniów wewnątrz kolby o temperaturze 
25 stopni Celsjusza zaczęły powstawać 
bryłki lodu. Widzieli z bliska, jak prze-
lewający się azot zamrażał banana
i zieloną pietruszkę, jak ogrzana rękami 
ciecz, zwiększając swoją objętość, 
wznosiła się w wysokim naczyniu.
Wraz z młodzieżą z wrocławskich
i świdnickich szkół uczniowie naszego 
gimnazjum łapali bańki mydlane
i obserwowali, jak w efektowny sposób 
unoszą się ku sufi towi. Ze zdziwieniem 
obserwowali unoszenie się monety 
jednozłotowej na powierzchni wody 
w misce i dotykali bryłek suchego 
lodu (CO2), który okazał się naprawdę 
zimny (brrrrr). Była to kolejna okazja do 
poznania niecodziennych zjawisk, jakie 
zachodzą w naszym otoczeniu i zrozu-
mienia konsekwencji przemian wody 
pod wpływem temperatury i ciśnienia. 
Uczyli się też redagować wnioski
i zapisywać obserwacje. Po ciekawych 
pokazach mieli okazję do spaceru po 
gościnnym rynku.

Opiekun gimnazjalistów
mgr inż. Jolanta Bochyńska

Lekcja fizyki
we Wrocławiu

Pasowanie na starszaka
w Mądrych Sowach
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PRZEDSZKOLE nr 2

18 października, punktualnie o godzinie 
14;15 przy akompaniamencie i śpiewie ro-
dziców do sali weszły najmłodsze dzieci 
z grupy Misiów. Rodzice przywitali swoje 
pociechy na ich pierwszej uroczystości – 
„Pasowaniu na przedszkolaka” – piosenką 
„Jadą, jadą misie”.

Zaraz po przywitaniu gości nastąpiła część 
artystyczna w wykonaniu dzieci. Wszyscy 
z niepewnością czekali na występ (czy za-
śpiewają, czy nie będą płakać). Maluszki z 
początku jeszcze niepewnie ale dzielnie za-
śpiewały, zatańczyły i recytowały dla swoich 
rodziców. 

Ponieważ uroczystość miała charakter otwar-
ty, w następnej części rodzice i dzieci wykony-
wali zadania aby następie przystąpić do złoże-
nia przysięgi i pasowania na przedszkolaka.

Rodzice dumni ze swoich pociech nie kryli 

łez wzruszenia, a dzieci śmiało podchodziły 
do pani dyrektor Bożeny Woś, która pasowa-
ła każde z nich na przedszkolaka. Burmistrz 
Miasta Piechowice Pan Witold Rudolf wrę-
czał ufundowane przez Radę Rodziców 
upominki i dyplomy. Po części ofi cjalnej 
„Misie” zostały włączone w grono przed-
szkolaków naszego przedszkola i zaproszo-
ne do zabawy na festynie, który w tym roku 
przebiegał pod hasłem „Aktywna rodzina”. 
Poniżej przedstawiam kilka opinii rodziców 
o uroczystości:

Tato Miłosza; Tuż przed 7 rano w drodze 
do przedszkola oczy Miłosza zwrócone były 
w stronę przedszkolnego placu zabaw. Mi-
łosz z rozżaleniem stwierdził „Oj tato po-
patrz festyn już się skończył…”, dla mnie to 
najlepsza recenzja festynu „Aktywna rodzi-
na”, który odbył się 18 października w pie-

chowickim Przedszkolu nr 2 „Pod Czerwo-
nym Muchomorem”

Mama Dominika: Pasowanie maluszków 
było wzruszającym przeżyciem dla mnie jako 
rodzica, a festyn był super atrakcją dla dzieci 
jak i rodziców.

Rodzice Kai: Było to niezwykle wspaniałe jak i 
wzruszające przeżycie, z pewnością zarówno dla 
rodziców jak i dzieci. Godnym podziwu jest fakt, 
że Maluszki zaledwie po kilku tygodniach potra-
fi ą zaśpiewać już kilka piosenek, liczyć, rozpo-
znawać kolory a nawet poznały parę pierwszych 
słów w języku angielskim. Jest to dowodem, że 
poza zabawą czas dziecka w przedszkolu jest 
idealnie wykorzystany. (…) Doskonały czas, we-
soła zabawa, uśmiechnięte buzie dzieci na długo 
pozostaną w naszej pamięci. Łączymy ogromne 
i szczere podziękowania.

G. Popera

Powitanie Grupy Misiów w gronie przedszkolaków

18 października w Przedszkolu Samorzą-
dowym nr 2 odbył się festyn rodzinny pt. 
„Aktywna Rodzina”. Dla przedszkolaków 
był to dzień pełen atrakcji i ruchu od samego 
rana. Dzięki Pani Marcie przedszkolaki miały 
możliwość poznania podstawowych kroków 
zumby, gdzie po ciężkim treningu czekała na 
nie następna niespodzianka. Do przedszkola 
przyjechał mistrz świata w karate Pan Piotr 
Cieśliński wraz z małżonką Dominiką. Nie-
które dzieci po raz pierwszy zobaczyły kimo-
no oraz poznały techniki wschodnich sztuk 
walki. Nauczyły się podstawowych zachowań 
podczas treningu oraz prostych zwrotów w ję-
zyku japońskim. Dzieci z wypiekami na buź-
kach wykonywały polecenia Sensei i sempai. 
Popołudniu ogród przedszkolny tętnił życiem. 
Dzieci wraz z rodzinami pląsały przy muzyce, 
miały możliwość uczestniczenia w konkuren-
cjach sportowych, malowaniu twarzy, konku-
rencji z zasadami ruchu drogowego – dzięki 

uprzejmości Pana Grzegorza Rybarczyka. Na 
parkingu przynależnym do przedszkola czekał 
na nie wóz strażacki z Ochotniczej Straży Po-
żarnej w Piechowicach. Każde dziecko mogło 
wejść do wozu zapoznać się ze sprzętem stra-
ży pożarnej oraz mogło porozmawiać ze stra-
żakiem. Każdy uczestnik festynu mógł posilić 
się przy „słodkim stole”, gdzie znajdowały 
się przepyszne ciasta upieczone przez rodzi-
ców, oraz upiec sobie kiełbaskę przy ognisku. 
Pracownicy przedszkola serdecznie dziękują 
sponsorom festynu: Władzom Miasta Piecho-
wice, Panu Grzegorzowi Rybarczykowi, Ma-
sarni „Wiatr” – za przepyszne kiełbaski; pie-
karni „Ulijanka” – za świeżutki chlebek, Panu 
Wojciechowi Zarównemu za sprzęt nagłaśnia-
jący, wszystkim zaangażowanym rodzicom, 
niezawodnym strażakom z Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Piechowicach oraz zaproszonym 
gościom.

J. Monastyrska

Rodzinnie i aktywnie na przedszkolnym festynie

Święto Niepodległości to lekcja patriotyzmu nie tylko 
dla dorosłych, ale także dla tych najmłodszych członków 
naszego społeczeństwa, czyli przedszkolaków. W naszym 
przedszkolu w sposób niezwykle szczególny uczczono 
99. rocznicę odzyskania niepodległości, bo uroczystość 
uświetnił występ zespołu Szklarki wraz z naszą absol-
wentką Patrycją Pianko. Starszaki przedstawiły program 
słowno - muzyczny, w którym opowiedziały krótko hi-
storię Polski w okresie zaborów oraz przypomniały wal-
kę narodu polskiego o wolność. Dzieci odśpiewały hymn 
Polski, hymn naszego przedszkola oraz pieśni o Polsce. 
Występ zorganizowany został dla rodziców, zaproszo-
nych gości, oraz absolwentów naszego przedszkola. Na 
zakończenie wszyscy wysłuchali kilku pieśni wykona-
nych przez piechowicki chór. Serdecznie dziękujemy 
za przybycie rodzicom, dziadkom, Panu Burmistrzowi
i wszystkim zaproszonym gościom. S. Januszkiewicz

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

L. Wiszniewski
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21 października 2017 roku Polski Związek 
Biathlonu wraz z UKS Krokus Piechowice 
przeprowadziły na terenie SP1 w Piechowi-
cach zawody z cyklu : Biathlon Dla Każdego. 
W zawodach wzięła udział rekordowa liczba 
startujących zawodników – 306 osób.

Jednocześnie zawody jak i wszystkie 
towarzyszące atrakcje, czyli: loteria fanto-
wa, licytacje, ścianka wspinaczkowa, bieg 
z przeszkodami, odbywały się w celu po-
mocy Bartkowi, choremu na nowotwór za-
wodnikowi UKS Krokus Piechowice. Każ-
dy uczestnik zawodów biathlonowych na 
mecie otrzymał unikatowy, własnoręcznie 
przygotowany przez nauczycieli medal w 
kształcie serduszka z napisem: Biathlon dla 
Bartka. Zawodnicy rywalizowali w 10 ka-
tegoriach wiekowych, i choć nieważny był 
wynik bo każdy chciał mieć swój udział w 
pomocy Bartkowi, to nie sposób nie wymie-
nić najlepszych zawodników.

Zwycięzcy w kategoriach to: Nikodem Tru-
sewicz; Maja Filip; Wiktoria Winiarz; Konrad 
Matusik; Zuzanna Fujak; Michał Szatkowski; 
Roksana Jarmakowicz; Konrad Badacz; Mag-
dalena Wielechowska; Filip Łyjak.

Gościliśmy zawodni-
ków z Czarnego Boru, 
Lubawki, Witkowa, 
Sokołowska, Świera-
dowa Zdroju, Wojcie-
szyc, Sosnówki, Jeleniej Góry, Szklarskiej 
Poręby, Małej Kamienicy, Kowar, Karpa-
cza, Szczytnej, Tarnowa, Jastrzębia Zdroju, 
Borówna, Świdnicy, Kowalowej, Bąkowa, 
Borowic, Kamionki, Staniszowa oraz naj-
liczniejszą grupę z Piechowic.

Wszyscy startujący potwierdzili, że BIA-
THLON JEST DLA KAŻDEGO i można 
się fajnie bawić pomagając i aktywnie spę-
dzając czas.

Podczas zawodów mieliśmy przyjemność 
podziwiać piękny gest młodego sportowca 
Konrada Matusika, który zaprojektował na 
bieg własną koszulkę z napisem BARTEK 
WALCZ, a po zwycięstwie podczas deko-
racji przekazał swój medal nagrodę i ową 
zaprojektowaną przez siebie koszulkę dla 
BARTKA!!!

Zapraszamy na kolejne zawody biathlo-
nowe już wiosną.

UKS Krokus

Biathloniści (i nie tylko) pomogli Bartkowi!

W dniach 19 i 20 października 2017 r. 
uczniowie Zespołu Szkół Technicznych
i Licealnych przebywali na zgrupowaniu in-
tegracyjnym w DWD Uroczysko w Piecho-
wicach. Dla klas pierwszych była to okazja 
do lepszego zapoznania się i spędzenia czasu 
w warunkach wolnych od szkolnego stresu 
i obowiązków. Organizatorzy przygotowali 
bogaty program, w którym każdy mógł zna-
leźć coś dla siebie i na miarę swoich możli-
wości. Młodzież uczestniczyła w zajęciach 
rekreacyjnych i sprawnościowych, takich jak 
tangram, narty czy murzyński most, które po-

zwalały sprawdzić nie tylko własną wytrzy-
małość i kondycję fi zyczną, ale także umie-
jętność współpracy, planowania i koordynacji 
działań w grupie. Pozornie proste zadania 
wymagały jednak skupienia, synchronizacji 
ruchów, kontrolowania pracy całego zespołu. 

A to nie lada sztuka! Prowadzą-
cy dali niezły wycisk uczest-
nikom, ale… nikt nie narzekał. 
Takie zajęcia to świetny trening 
dla e-sportowców, którzy na tur-
niejach walczą drużynowo. Nie 
wystarczy być super graczem, 
trzeba słuchać innych, błyska-
wicznie reagować na zmianę 
sytuacji i panować nad emocja-
mi. Dla uczniów z klas o profi lu 
wojskowym ćwiczenia spraw-
nościowe są doskonałym spraw-
dzianem przed zawodami na po-
ligonie. Największy entuzjazm 
wzbudziło strzelane do celu
z broni ASG i paintball. Uczest-
nicy zostali przez prowadzących solidnie 
przeszkoleni, zapoznani z bronią i zasadami 
gry, a następnie podzieleni na drużyny. Zada-
niem była obrona lub zajęcie wyznaczonego 
obiektu. Doskonała zabawa, dużo emocji,
a jednocześnie sprawdzian refl eksu, szybkości 
w podejmowaniu decyzji i pracy zespołowej. 
Na wieczór organizatorzy przygotowali nie-
spodziankę - krótki kurs astronomii w plene-
rze. Dzięki bezchmurnej pogodzie uczniowie 
obserwowali i rozpoznawali  gwiazdozbiory 
październikowego nieba. Drugi dzień i wy-
cieczka do Szklarskiej Poręby to prawdziwe 
wyzwanie kondycyjne dla uczestników zgru-
powania. Początek lekki, łatwy i przyjemny 

– czyli przejazd pociągiem do Szklarskiej 
Poręby. Następnie uczniowie odwiedzili Kar-
konoskie Centrum Edukacji Ekologicznej, 
gdzie mogli zapoznać się z charakterystycz-
nymi punktami Karkonoszy. Okazało się, że 
spora grupa uczniów, mimo bliskości naszych 
gór, właściwie ich nie zna. I wreszcie powrót 
do Uroczyska. W trakcie wędrówki regular-
nie pojawiało się pytanie: daleko jeszcze?, 
ale trzeba uczciwie powiedzieć, że wszyscy 
dzielnie maszerowali, nie zważając na od-
ciski i zakwasy. Dwudniowy pobyt był bar-
dzo udany, pogoda dopisała, dużo się działo,
a młodzież już szykuje się na kolejne atrakcje 
Uroczyska.

ZSTiL

Zgrupowanie integracyjne uczniów ZSTiL

KROPELKA RUN

oraz niezwykły bieg zimowy

• 10.00 - BIEG, dystans ok. 10 km (zapisy, liczba miejsc ograniczona!)

• od 11.30 - MORSOWANIE w urokliwym wodospadzie
• od 12.30 - BIESIADA przy ognisku, wręczenie nagród

SZCZEGÓŁY NA: www.piechowice.pl, www.kropelkarun.pl, oraz na facebooku (kropelka RUN)

Uwaga! Zamrażamy 50-lecie!

wodospad
KROPELKA

PIECHOWICKIE

MORSOWANIE

16 grudnia 2017r., godz. 10 00

Urząd Miasta
Piechowice

ORGANIZATORZY, PARTNERZY, PATRONI

GÓRZYNIEC
ul. IZERSKA (za szlabanem)

Nadleśnictwo
Szklarska Poręba
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ul. IZERSKA (za szlabanem)

Nadleśnictwo
Szklarska Poręba
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