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Iluminacje nagrodzone
Posesja p. Henryka Kozaka.

Zwycięski balkon państwa Alicji i Henryka Janowskich.
Iluminacja domu przy p. Ewy Perlik
zasługuje na uwagę.

Witryna okienna udekorowana
przez p. Daniela Woźniaka.

Zwycięska posesja p. Małgorzaty Janasz.

D

obiegł końca konkurs na iluminacje świąteczne. Miał on na
celu uatrakcyjnienie oraz propagowanie estetycznego wyglądu obiektów,
budynków i miejsc nadających miastu wyjątkowy klimat. Zadaniem uczestników było
Bałwanki p. Piotra Jóźwika zostały wyróżnione
za pomysłowość i innowacyjność.

wykonanie iluminacji świątecznej w jednej
z trzech kategorii. Ze względu na małą liczbę zgłoszeń wszyscy uczestnicy otrzymali
pierwszą nagrodę w swojej kategorii. Laureatami zostali:
1. Pani Małgorzata Janasz – dekoracja nieruchomości, ul. Dębowa 1.
2. Państwo Alicja i Henryk Janowscy,
dekoracja balkonu – ul. Szkolna 11
3. Pani Ewa Perlik, dekoracja okna, ul.
Sienkiewicza 19 (zdjęcie na okładce)
Należy nadmienić, że w budynku przy
ulicy Sienkiewicza do konkursu zostało
zgłoszone okno, ale oświetlenie całego
budynku zasługuje na uznanie. Burmistrz
Miasta docenił również iluminacje nie
zgłoszone do konkursu a oparte na ciekawej aranżacji i kompozycji, wydobywające
walory estetyczne posesji, oraz oparte na
oryginalnym pomyśle.
Wyróżnienia przyznane zostały dla: Jolanty
i Zdzisława Karońskich z ul. Baczyńskiego oraz Beaty
i Dariusza Uzorko z
ul. Cieplickiej – za
oświetlenie
terenu
posesji, Natalii i Daniela Woźniaka z ul.
Lipowej za udekorowanie witryny okiennej. Wyróżnienie za
innowacyjność i po-

Wyróżniona posesja państwa Jolanty i Zdzisława Karońskich.

Wyróżniona posesja państwa Beaty i Dariusza Uzorko.

mysłowość otrzymał Pan Piotr Jóźwik
z ul. Szkolnej.
Mamy nadzieję, że tegoroczni zwycięzcy
przygotują kolejne wersje ozdób na przyszłoroczny konkurs, a osoby, którym się
w tym roku nie powiodło lub nie zgłosili się,
dołożą wszelkich starań, żeby ich iluminacje świetlne za rok były najpiękniejsze.
Podsumowując należy zauważyć, że na terenie całej Gminy był szereg bardzo ładnie
oświetlonych posesji. Liczymy na to, że przyszłoroczny konkurs zgromadzi zdecydowanie
większą liczbę rywalizujących, a wspaniałe iluminacje świąteczne pozwolą jednocześnie na
upiększanie naszej miejscowości i uświetnienie
atmosfery okresu bożonarodzeniowego.
Wszystkim nagrodzonym serdeczne gratulujemy i dziękujemy za zainteresowanie.
Zachęcamy Państwa gorąco do udziału
w kolejnych konkursach.
ASJ

Zdjęcia: R. Z., ASJ
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Trudne decyzje przed KSWiK
w ramach bieżącej działalności KSWiK uzyskał
zysk o łącznej wysokości
prawie miliona złotych.
Spółka
Gelsenwasser
działa głównie na terenie
Niemiec, m.in. w Zagłębiu Ruhry. Zajmuje się nie
tylko gospodarką wodociągową, ale i dostawą energii
elektrycznej oraz gazu.
Trzeba jednak liczyć się
z tym, że inwestor będzie
liczył na dywidendy. – To
prawda, ale nie będą liczyć
W drugiej połowie 2016 roku, równolegle z remontem ulicy Izerna nie z dnia na dzień. Po
skiej (wówczas Zawadzkiego), wybudowano odcinek kanalizacji.
drugie, taryfa cen wody
Potrzeby są jednak dużo większe.
i ścieków nie może wzrosnąć od zaraz i to w sposób
Karkonoski System Wodociągów i Kanaliniekontrolowany.
Jak
wiadomo, pieczę nad
zacji chce nawiązać współpracę z niemiecką
spółką Gelsenwasser. Ma ona dokapitalizo- taryfą od tego roku ma przejąć państwowa
wać polskiego partnera i pomóc mu w ten spółka Wody Polskie – tłumaczy burmistrz. –
sposób w zrealizowaniu inwestycji, oczeki- Dodaje, że każda z gmin tworzących KSWiK
wanych przez mieszkańców naszego regionu, (jest to 5 gmin), ma od 18 do 22 procent udziaw tym Piechowic. Jakie są zagrożenia? I co na łów w spółce KSWiK. Także przynajmniej trzy
to władze naszego miasta, które jest jednym gminy muszą myśleć jednakowo, żeby podjąć
skuteczną decyzję w jakiejś sprawie.
z udziałowców KSWiK?
Nie wiadomo, ile łącznie udziałów w spółce
Zarząd KSWiK chce podjąć rozmowy
będzie
miał nowy gracz. Wstępnie zadeklaroz Gelsenwasser, stąd zwrócił się do samował
chęć
wykupu udziału, który ma Związek
rządów o podpisanie listu intencyjnego w tej
Gmin
Karkonoskich,
czyli zaledwie 2,3 prosprawie. Piechowice jako pierwsze zgodziły
się na to. Jak tłumaczy burmistrz Piechowic centa. Reszta będzie zależała od tego, w jakiej
Witold Rudolf, nie jest to żadnym zobowią- kwocie dokapitalizuje spółkę. Gminy zastrzezaniem, umożliwia jedynie podjęcie rozmów gają, że chcą zachować decyzyjność.
pomiędzy spółkami. Nie ukrywa, że optymistycznie zapatruje się na tę sprawę.
– KSWiK potrzebuje środków na inwestycje, m.in. rozbudowę oczyszczalni ścieków
w Szklarskiej Porębie oraz w Mysłakowicach
– mówi. – Jest to konieczne, aby uniknąć płacenia kar środowiskowych. Oczyszczalnie te
przerabiają więcej ścieków, niż jeszcze kilka
lat temu. To w związku ze zwiększającą się
liczbą turystów.
– Równocześnie w naszej gminie konieczna
jest budowa sieci kanalizacyjnej w Michałowicach, Piechowicach Górnych, Pakoszowie
i Piastowie – podkreśla burmistrz. – W Piastowie przydałaby się także rozbudowa wodociągu.
Dodał, że spółka wodociągowa nie posiada środków, aby zrobić to własnym sumptem.
Nie ma też możliwości pozyskania pieniędzy
ze źródeł zewnętrznych. Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska nie ma atrakcyjnych
kredytów czy pożyczek na tego typu zadania,
dla banków spółka nie jest wiarygodna, nie
może też wyemitować obligacji. To powoduje, że trzeba szukać pieniędzy gdzie indziej.
Niemiecki partner wstępnie zadeklarował, że dokapitalizuje KSWiK do poziomu strat, jakie spółka dotychczas wygenerowała, czyli w wysokości prawie 50
milionów złotych. W ostatnich kilku latach

W ramach tego postępowania trzeba będzie
ponownie wycenić majątek KSWiK. – Nie
jest tajemnicą, że wartość spółki była zawyżona, gdyż w 2009 roku musiała wykazać duży
majątek, zaciągając kredyty na realizację
inwestycji – tzw. etapu pierwszego – mówi
burmistrz Witold Rudolf. – Jak pamiętamy,
Piechowice z tego pierwszego etapu nic nie
uzyskały. Przypominam o tym koleżankom
i kolegom burmistrzom i wójtom, którzy mają
obawy przed rozmowami z niemieckim partnerem. To dlatego, że oni już na funkcjonowaniu
KSWiK zyskali, a my nie. Możliwe, że właśnie
dlatego są oporni do podjęcia takiej decyzji.
Powstaje jeszcze pytanie, dlaczego rozmowy mają być prowadzone akurat z tym inwestorem?
– Okazuje się, że Gelsenwasser oferuje
najkorzystniejsze warunki. Tak wynika z rozeznania KSWiK – tłumaczy W. Rudolf. –
Inni potencjalni inwestorzy nie składali ofert.
Możliwe, że uznali, iż nie chcą inwestować
w trudnym terenie górskim. Wolą realizować
inwestycje na płaskim terenie, gdyż są łatwiejsze do wykonania.
Burmistrz podkreśla, że podpisanie listu
intencyjnego nie przesądza jeszcze o wejściu spółki Gelsenwasser do KSWiK. – Na
podstawie tego listu obie spółki będą prowadziły rozmowy, na jakich zasadach nawiązać
współpracę. Jak wypracują szczegóły, będzie
można je dokładnie przeanalizować – powiedział.
R.Z.

Paweł Zackiewicz
przewodniczący Rady Miasta Piechowice
Z wielką dozą sceptycyzmu radni na sesji w dniu 12 stycznia 2018 r. wysłuchali prezesów spółek KSWiK i Gelsenwasser, którzy przekonywali do pozytywnego zaopiniowania listu intencyjnego, dającego zielone światło do prowadzenia rozmów o warunkach
dopuszczenia do KSWiK spółki Gelsenwasser, jako nowego udziałowca, poprzez podwyższenie kapitału, czyli zainwestowania adekwatnej do obejmowanych udziałów kwoty
pieniężnej.
Radni szczegółowo dopytywali, na jakich zasadach miałaby funkcjonować spółka po
dokapitalizowaniu, jakie byłyby gwarancje na inwestycje w Piechowicach, czy umowa
będzie przewidywała zapewnienia, że ceny wody dla mieszkańców nie będą wzrastały
powyżej inflacji.
Sam list intencyjny zawiera dopiero zasady, na jakich mają być prowadzone dalsze
negocjacje, określając jednocześnie, że spółka Gelsenwasser może zostać udziałowcem
mniejszościowym.
Ponieważ przeprowadzenie rozmów, negocjacji i ustaleń jest dopiero wstępem i nie
przesądza o wejściu do KSWiK nowego udziałowca, a dopiero je umożliwi, gdy pozostali
udziałowcy po przeanalizowaniu oferty wyrażą na nie zgodę – Rada Miasta postanowiła
zaopiniować pozytywnie list intencyjny, a ten gdy zostanie również pozytywnie zaopiniowany przez Rady Gmin będących pozostałymi udziałowcami KSWiK. Będzie to stanowić
wstęp do dalszych rozmów pomiędzy spółkami. W chwili obecnej żadna ze stron nie zobowiązuje się do niczego poza samymi negocjacjami, a te nie są w żaden sposób wiążące,
a jedynie pozwolą na ustalenie warunków, które mogłyby być do zaakceptowania przez
obie strony. Radni Piechowic opiniując pozytywnie list intencyjny nadal ze szczególną
uwagą będą interesować się tą kwestią, aby podjęte uzgodnienia pozytywnie wpłynęły na
rozwój miasta i jednocześnie nie spowodowały żadnych dodatkowych obciążeń finansowych dla jego mieszkańców.
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100-lecie Polskiej Niepodległości
W ramach obchodów 100-lecia Polskiej
Niepodległości Piechowicki Ośrodek Kultury będzie realizował projekt, który uzyskał
akceptację Biura Programu „Niepodległa”,
a tym samym zgodę na korzystanie z loga
Programu Wieloletniego „Niepodległa”.
Projekt ten będzie polegał na realizacji
następujących działań:
a) instalacja artystyczna pn. „Nasza bez-

cenna codzienność...”. Termin: styczeń –
grudzień 2018,
b) uroczyste otwarcie wystawy „Bezimienni bohaterowie – historia Stalagu VIII a”.
Termin wernisażu: 16.02.2018 – godz. 16.00,
termin wystawy: 16.02 – 19.03.2018,
c) patriotyczna Wieczornica. Termin:
09.11.2018.
W organizacji tego przedsięwzięcia we-

Jubileuszowe kolędowanie
W niedzielę 7 stycznia
2018 roku kolędy i pastorałki już po raz dziesiąty
połączyły wszystkie pokolenia mieszkańców Piechowic. Dzieci, młodzież
oraz dorośli zjednoczeni
wiarą i tradycją katolicką
spotkali się tego dnia w
Piechowickim Ośrodku
Kultury, aby wziąć udział
w „NASZYM KOLĘDOWANIU”,
którego
pierwsza edycja odbyła
się w roku 2009. Na tym,
świątecznym spotkaniu nie
zabrakło licznie przybyłych gości, ciepła,
serdeczności oraz życzeń i wspólnie śpiewanych kolęd. Cieszy nas fakt, że piechowickie
kolędowanie stało się już tradycją płynącą
z potrzeby serca, a w tym skromnym jubi-

sprą naszą jednostkę Europejskie Centrum
PAMIĘĆ, EDUKACJA, KULTURA ze
Zgorzelca oraz piechowickie Przedszkole
Samorządowe nr 2.
Już dzisiaj zapraszamy gości i mieszkańców Piechowic na wszystkie wydarzenia
związane ze 100-leciem Polskiej Niepodległości, które zapowiadają się ciekawie.
POK

Podziękowanie

Zespół śpiewaczy „Szklarki” serdecznie dziękuje:
- p. Burmistrzowi Witoldowi Rudolfowi
- p. Dyrektor POK Annie Kalisz
- wszystkim pracownikom POK
- p. Kierownik Dz. Promocji Annie Szalej
za wyrozumiałość, pomoc i wsparcie naszego
Zespołu w roku 2017.
Żywimy nadzieję, że na opiekę Państwa możemy liczyć w roku 2018. Dziękując, życzymy
Wszystkim Pomyślnego, Szczęśliwego Nowego Roku.

Modlitwa
leuszu wzięła udział rekordowa liczba wykonawców. Na estradzie wystąpiło około
120 wokalistów reprezentujących kolejno:
Chór HARFA, zespół SZKLARKI, zespół
S-POK-OO, Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Piechowicach, zespół KOLOROWE
NUTKI z SP nr 1, Szczep Harcerski CICHA
DOLINA, przedszkole CHATKA PUCHATKA oraz przedszkole POD CZERWONYM
MUCHOMOREM. Wszyscy oni sprawili, że
ten dzień był wyjątkowo piękny i świąteczny, a serca biły mocniej. DZIĘKUJEMY!
POK

Obszerne fragmenty NASZEGO KOLĘDOWANIA można obejrzeć na stronie
www.24jgora.pl

- Poprowadź mnie Panie
ku s ł o ń c u
by ogrzał mnie jego b l a s k
Ciepło ogrzeje s e r c e
mej d u s z y
oczy radośniej spojrzą
na Ś w i a t
Poprowadź mnie prostą
szeroką ścieżką wśród pól,
pachnących ł ą k
powietrze będzie tam czyste
i nie dosięgnie mnie s m o g
Jeszcze proszę n i e ś m i a ł o
by w o c e a n i e życia,
umieć rozdzielić
co dobre a co złe
i to na dzisiaj w s z y s t k i e
p r o ś b y, które do Ciebie ślę.
Na Koniec chcę
podziękować
za dobry miniony Rok
i pozostaję z nadzieją
na przyszły, nie zły dla
Świata los.
Urszula Musielak

Stowarzyszenie „W Cieniu Lipy Czarnoleskiej”
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Rada uchwaliła...
Na XLV Sesji w dniu 28 grudnia 2017 r.,
Rada Miasta Piechowice podjęła uchwały
w sprawie:
• zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2017 – Uchwała nr 267/
XLV/2017
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice – Uchwała
nr 268/XLV/2017
• wykazu wydatków, które nie wygasają
z upływem roku budżetowego 2017 –
Uchwała nr 269/XLV/2017
• podjęcia uchwały budżetowej na rok
2018 Gminy Miejskiej Piechowice – Uchwała nr 270/XLV/2017
• uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice –
Uchwała nr 271/XLV/2017
• zmiany Statutu Miasta Piechowice –
Uchwała nr 272/XLV/2017
• określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania
z przystanków, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Piechowice
– Uchwała nr 273/XLV/2017
• nadania nazwy parkowi miejskiemu (Szklany Ogród) położonym na terenie miasta Piechowice – Uchwała nr 274/
XLV/2017
• nadania i zmiany nazw ulic w Piechowicach – uchwały nr 275 – 287/XLV/2017
- więcej o nowych nazwach ulic napiszemy
w następnym numerze Informatora.
Pełne teksty uchwał publikowane są w Biuletynie
Informacji Publicznej w zakładce Rada Miasta - Uchwały.

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) informuje, że w siedzibie Urzędu
Miasta Piechowice został wywieszony
wykaz nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy i użyczenia pod numerem:
RG.6845.1.2018

CIA

DO WYNAJĘ

w Piechowicach ul. Boczna 15
(siedziba ZUK Sp. z o.o.)

lokale biurowe
o całkowitej powierzchni - 52,4 m.kw.
oraz

pomieszczenie magazynowe - 148,6 m.kw.

szczegółowe informacje
pod nr tel. 075 76 12 165
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Budżet przyjęty,

w planach wiele inwestycji

Rada Miasta Piechowice na sesji w dniu
28 grudnia przyjęła budżet Piechowic na
2018 rok. Przewidywane dochody wynoszą
28,7 miliona złotych, a wydatki oszacowano
na 31,9 mln złotych. Deficyt w wysokości
3,2 miliona złotych wynika m.in. z tego, że
miasto planuje zaciągnąć kredyt przeznaczony na dopłaty dla mieszkańców na wymianę
źródeł ogrzewania na ekologiczne, a także na
termomodernizację budynku urzędu miasta.
Zostanie on pokryty z kredytów, pożyczek,
nadwyżek budżetu z poprzednich lat a także
z wolnych środków. W tegorocznym planie
finansowym aż 8,4 miliona złotych przeznaczono na wydatki inwestycyjne.
W głosowaniu na sesji budżetowej 11 radnych było za, 2 było przeciw.
Burmistrz Piechowic Witold Rudolf podkreśla, że nagromadzenie inwestycji nie było
celowe. – Zbiegło się w czasie rozstrzygnięcie wielu konkursów, w których staramy się
o dotacje zewnętrzne – tłumaczy dodając, że
podobnie jest w innych gminach.
Jakie są najważniejsze zadania? Miasto
przystąpi do realizacji wspomnianego programu wymiany kotłów grzewczych. – Wpisaliśmy do budżetu na to kwotę 800 tysięcy
złotych – mówi burmistrz. Projekt ten jest
skierowany do mieszkańców i cieszy się
sporym zainteresowaniem. Poziom dofinansowania wynosi do 50 procent kosztów wymiany.
Burmistrz liczy, ze w tym roku uda się zrealizować przynajmniej jeden z etapów projektu rewitalizacji centrum miasta. – Przystąpimy też do projektu rewitalizacji budynków
mieszkalnych. Poprzednio mieliśmy 6 takich
budynków, teraz projektem objęte są trzy –
w tym jeden stuprocentowo miejski – tłumaczy.
650 tysięcy złotych to kwota zabezpieczona na rozbiórkę wiaduktów. Miasto co
prawda toczy spór z PKP o prawo własności, jednak Naczelny Sąd Administracyjny
prawomocnie orzekł, że jeden z wiaduktów
należy do samorządu. Podobnego orzeczenia
należy spodziewać się także w przypadku

drugiego wiaduktu. Decyzja w tej sprawie
została ogłoszona po zamknięciu numeru.
– Niewykluczone, że wystąpimy o zmianę
decyzji o nakazie rozbiórki na rzecz odbudowy bądź modernizacji tych obiektów – mówi
W. Rudolf.
Miasto przewiduje też uruchomienie kredytu obrotowego w wysokości miliona złotych na obsługę bieżącą projektów, w ramach
wkładu własnego.
– W kwestii remontu budynku urzędu miasta, zwrócimy się z Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie – mówi burmistrz
Piechowic. – Nawet jeśli będzie to tylko pożyczka a nie dotacja, to i tak istnieje konieczność realizacji tego zadania, gdyż było ono
odkładane przez kilka lat.
Spora kwota (375 tys. złotych) w tegorocznym budżecie jest przeznaczona na budowę
chodnika przy ul. Kryształowej, na odcinku
od numeru 1 do skrzyżowania z ulicą Przemysłową. To zadanie jest dość drogie, realizuje
je Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, ale my je
obsługujemy i dlatego generuje sporą kwotę
w naszym budżecie – wyjaśnia burmistrz.
– Zadanie nie jest łatwe, bo okazuje się,
że DSDiK nie dysponuje w całości gruntem.
Cichy Potok należy do skarbu państwa. Jestem po rozmowach z panią starostą i mam
zapewnienie, że otrzymamy prawo do dysponowania tym terenem. Do połowy roku
ma być gotowy projekt budowy chodnika.
Jeśli tak się stanie, to realizacja tej inwestycji
może się odbyć w drugiej połowie roku. To
tego typu inwestycja, w której znacznie dłużej trwają przygotowania formalno-prawne,
niż sama realizacja.
Kontynuowane będą zmiany w planach
zagospodarowania przestrzennego. W ostatnich latach wytyczono wiele działek budowlanych, ale nie cieszą się one takim zainteresowaniem, jak przewidywano przed laty.
Część z nich ma być przekształcona na działki mieszkalno-usługowe.
Budżet miasta na 2018 rok zamieszczamy
na stronach 8-9.
R.Z.
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Mieszka w górach, ale serce zostało na dole

C

zujemy się tu trochę jak na wczasach – przyznaje Wojciech Bartosz, który od kilku lat wraz z żoną
mieszka w malowniczo położonym miejscu
w Michałowicach. Całe życie związany był
z kopalnią. Za swoją pracę otrzymał szpadę
górniczą – honorową odznakę dla wyróżniających się górników.
Pan Wojciech urodził się w Nowej Rudzie, pochodzi z rodziny górniczej. Ojciec
także pracował pod ziemią. Z czasem przenieśli się do Lubina i tam pan Wojciech
spędził lwią część swojego życia. Pracował
w KGHM-ie od 1986 roku, łącznie przepracował 28 lat. – Tak się złożyło, że moja praca podzieliła się niemal na pół: 14 lat w XX wieku
i drugie tyle – w XXI – mówi pan Wojciech.
Zaczynał pracę w Zakładzie Górniczym
Polkowice, a kończył w ZG Lubin.
O ile jego tato pracował w kopalni węgla,
o tyle on związany jest z kopalnią rud. – One
różnią się sposobem eksploracji – tłumaczy.
– Na węglu funkcjonuje tzw. system ścianowy i pracują kombajny, u nas jest to system
komorowo-filarowy. Prace górnicze w skrócie można określić tak, że trzeba wybrać
urobek, zabudować wyrobisko, odwiercić
przodek, załadować materiałem wybuchowym, odstrzelić, potem znowu wybrać i tak
dalej. Przy czym trzeba być mocno skoncentrowanym na tym, co się robi. Trzeba
dobrze obejrzeć przodki, skontrolować je na
obecność niewybuchu, oberwać luźne skały
czy nawisy.
Wie, co mówi. Przeszedł wszystkie szczeble zawodowe, od młodszego górnika, górnika, nadgórnika, był sztygarem zmianowym. W kluczowych momentach miał pod
sobą nawet 40 osób, górników, operatorów
maszyn itd.
Jak mówi, praca górnika wiąże się ze stresem, ale nie przeszkadzało mu to.
– To trzeba lubić. Jeśli długo mnie nie
było pod ziemią to tęskniłem za tym specy-

ficznym zapachem. Wiadomo,
trzeba być uważnym, pracować
rozważnie, bo od tego zależy nie
tylko moje bezpieczeństwo, ale
i innych – opowiada. – Ale to
nie tylko praca, to także jakaś
misja. Jesteśmy tam za siebie
odpowiedzialni, musimy sobie
ufać. Tworzą się przyjaźnie na
lata.
Najgorsze – jak podkreśla –
są warunki. W kopalni panuje
bardzo wysoka temperatura,
duża wilgotność, przestrzeń
jest ograniczona. – No i jest
mniejsze stężenie tlenu – dodaje. – W powietrzu wynosi ono
21 procent, a na dole – nawet
19. Wszystko to powoduje,
że czasami człowiek jest na
granicy utraty przytomności.
Dlatego niezwykle niezwykle
istotna jest wentylacja. Bez niej
nie byłoby szans na normalne
funkcjonowanie.
Przez okres pracy szczęśliwie
omijały go wypadki. Owszem,
był świadkiem drobnych urazów, ale tych cięższych zdarzeń
nie doświadczył.
– Najgroźniejsze są tąpnięcia, wywołane wstrząsami – mówi. – Powodują zniszczenie struktury wyrobiska, wyrzut mas
skalnych do wyrobiska. Towarzyszy temu
huk, zapylenie. Ale to nie jest tak groźne,
jak ten wyrzut mas skalnych. To tak, jakby wziąć landrynkę do ust i zębami próbować ją przegryźć. Wiadomo, że ona
w końcu pęknie.
Pamięta kilka wypadków związanych
z tąpnięciami. – Ze dwa lata temu doszło do
takiego na komorze maszyn ciężkich, która – wydawać by się mogło – powinna być
bezpieczna – opowiada. – Zginęło wówczas
kilku górników.
Wo j c i e c h
Bartosz w 2014
roku przeszedł
na emeryturę. Trochę z
powodu stanu
zdrowia
–
przeszedł
w życiu dwa
zawały serca
i lekarz zabronił
mu
schodzić pod
ziemię. – Był
taki rok –

mówi jego żona Barbara – że pracował na
okrągło, nie miał ani jednego dnia wolnego.
Sam zgłaszał się do pracy w weekendy.
Nic zatem dziwnego, że za swoją pracę
został odznaczony szpadą górniczą. To honorowa odznaka, wręczana wyróżniającym
się górnikom. Aby ją otrzymać, trzeba spełnić określone kryteria, mieć przynajmniej
25-letni staż pracy. Trzeba być wzorowym
pracownikiem i wykazać się też działalnością społeczną.
– Aż taki wzorowy to ja nie byłem, bo się
nie da – przyznaje skromnie Wojciech Bartosz. – Czasem dostało się jakiś mandat od
urzędnika górniczego.
Raz dostał taki mandat, że jadąc samochodem nie miał kasku. Ale nie złościł
się. – W sumie to należało się – mówi. –
Zwykle tłumaczymy sobie w takich sytuacjach, że nic się nie stało, tylko urzędnik
był nadgorliwy. To jak z decyzją sędziego
na boisku.
A działalność społeczna? Pan Wojciech
jest honorowym dawcą krwi. Wraz z innymi
górnikami wielokrotnie oddawał życiodajny
płyn. Jest też w klubie dawców szpiku.
W przeszłości był sportowcem – uprawiał
lekkoatletykę, a konkretnie – biegi. Często
startował w Biegu Barbórkowym o lampkę
górniczą, na dystansie jednej mili. Kilkakrotnie stawał na podium, a w 1998 roku
zwyciężył w swojej kategorii.

INFORMATOR PIECHOWICKI
Nasi m
ieszka

cy

Wcześniej zwyciężał też w młodzieżowych mistrzostwach Polski. Jego koronny
dystans to 400 metrów.
Wspomniana szpada górnicza to powód do
dumy. Wręczono mu ją podczas Centralnej
Akademii Górniczej, która odbyła się w grudniu 2017 roku w Lubinie z okazji Barbórki.
Przyjechali zarząd KGHM-u, przedstawiciele
Wyższego Urzędu Górniczego, parlamentarzyści, była szefowa kancelarii prezydenta,
władze kościelne. Odczytano list od prezydenta, od marszałków Sejmu i Senatu.
Wojciech Bartosz mniej więcej od momentu przejścia na emeryturę wraz z żoną
mieszka w Michałowicach. Z tarasu ich
mieszkania rozpościera się piękny widok na
stawy, na Śnieżne Kotły oraz Szrenicę.
– W Lubinie wciąż mamy mieszkanie, bo
gdyby – odpukać – coś ze zdrowiem było
nie tak, to możemy się tam przenieść. Wiadomo, większe miasto, to i łatwiejszy dostęp
do lekarza – mówi pan Wojciech.
Podobają im się Piechowice. – Czujemy
się tu, jak na wczasach – mówi pani Barbara. – Mąż często chodzi w góry, spaceruje.
Poznał już wszystkie szlaki, które przechodzą w pobliżu ich domu. – Jak nasz pies
miał wylew, to mąż go wyleczył – mówi
pani Barbara.
Pies był częściowo sparaliżowany. – Najpierw go nosiłem, potem wychodziliśmy na
10-15 minutowy spacer. A teraz to chodzi ze
mną po 5-6 godzin – mówi górnik. Weterynarz nie mógł uwierzyć, że są takie efekty.
Czy tęskni za rodzinnymi stronami?
– Gdybyśmy tu nie przyjechali, to mąż na
pewno by jeszcze pracował – śmieje się
Barbara Bartosz. – Pewnie zatrudniłby się
w jakiejś firmie, która świadczy usługi dla
kopalni.
– Bo to jest tak, jak z żołnierzem, który
wraca z misji – tłumaczy Wojciech Bartosz.
– Niby jest w domu, a w głowie wciąż ma
sytuacje z pola walki. I ja też mam cały bagaż wspomnień, wielu znajomych w Lubinie.
Dwóch synów wciąż pracuje na kopalni.
Mimo tego, ceni sobie pobyt w Karkonoszach. – Tu jest specyficzny klimat, jak w Alpach szwajcarskich – mówi. – Nic dziwnego,
że Niemcy mieli tu dużo sanatoriów, które
później były polskimi sanatoriami. No i nie
ma smogu, bo powietrze czyste, jak łza.
Pan Wojciech zwiedził już chyba wszystkie ciekawe miejsca w okolicach Michałowic, w tym także nieczynne od lat kamieniołomy. Wprawdzie nie znalazł skarbów
III Rzeszy, ani innych kosztowności, które
podobno tam ktoś ukrył ale... – czasem jak
kopiemy w ogródku, to znajdujemy niemieckie fenigi – śmieje się.
R. Z.
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Będzie poprawa
sygnału telewizji cyfrowej
Pragniemy poinformować mieszkańców
Piechowic, że nasze starania o poprawę
jakości sygnału Naziemnej Telewizji Cyfrowej przyniosły właśnie pozytywne skutki. Po licznych wystąpieniach do różnych
instytucji odpowiadających za transmisje sygnału telewizji naziemnej, pod koniec ubiegłego roku otrzymaliśmy pismo
z Biura Projektów Systemów Telekomunikacyjnych Conntel Wrocław Sp. z o.o.,
działającej na zlecenie Orange Polska S.A.

o wyrażenie zgody i uzgodnienie przebiegu
przyłącza kablowego do przekaźnika zlokalizowanego w Górzyńcu. Prace te mają
na celu zwiększenie mocy i poprawę jakości odbioru telewizji naziemnej w Piechowicach i okolicznych miejscowościach.
Liczymy, że po wykonaniu nowego przyłącza energetycznego do górzynieckiego
przekaźnika znikną problemy z odbiorem
kanałów NTC na terenie naszego miasta.
P.S.

Koło nr 9 PZERiI informuje
Zarząd koła na swoim pierwszym w tym
roku posiedzeniu (3 stycznia) przyjął zgodne
z kierunkami działania określonymi w statucie formy i harmonogram działań naszego
koła na 2018 rok. Zamierzamy koncentrować
nasze działania na przedsięwzięciach sprawdzonych i akceptowanych przez członków
koła oraz uwzględniając historyczne znaczenie 2018 roku – 100 lecia Odzyskania Niepodległości. Chcemy większość naszych inicjatyw organizować w sposób podkreślający
tak ważne dla każdego Polaka obchody.

Główne formy działania
1. Imprezy integracyjne o charakterze sportowo-rekreacyjnym, kulturalno-rozrywkowym, terapeutycznym (taniec terapeutyczny)
i turystycznym (zgodnie z harmonogramem
imprez na dany rok kalendarzowy)
2. Obchody światowych dni Inwalidy i Seniora
1. Zajęcia rozwijające różnego typu zainteresowania członków koła, tworzenie kół
zainteresowań w zależności od potrzeb
2. Tematyczne środy wg pomysłów członków koła
3. Wyjazdy do filharmonii, teatru, kina
4. Pogadanki tematyczne i spotkania z ciekawymi ludźmi
5. Pośrednictwo w organizacji wyjazdów
na turnusy wczasowe, wycieczki krajowe
i zagraniczne organizowane przez Rejon
6. Pomoc w rozwiązywaniu (w miarę możliwości) problemów socjalno-bytowych
członków koła
7. Współdziałanie z POK w zakresie akcji
informacyjnej dot. Seniorów (strona internetowa, Informator Piechowicki) oraz organizacji imprez miejskich (m. in. Dnia Kobiet,
Dni Baby Wielkanocnej)

8. Uczestnictwo na portalu społecznościowym Facebook – zamieszczanie aktualnych
informacji.
9. Organizacja dwóch wycieczek i turnusu
wczasowego
10. Organizacja imprez piknikowych
Harmonogram działań
Działania cykliczne
• w każdą środę w godz. 10.00-13.00
czynne jest biuro koła nr 9 i przyjmowani są
w sprawach różnych członkowie koła
• posiedzenia zarządu koła wg harmonogramu – jeden raz w miesiącu
• w każdy poniedziałek spotkanie grupy
„ukryte talenty” – twórczość manualna
• cyklicznie organizowane będą „środy tematyczne” zgodnie z pomysłami i potrzebami członków koła
• w Informatorze Piechowickim zamieszczane będą informacje dla piechowickich
emerytów rencistów i inwalidów
• na stronie internetowej POK w aktualnościach i zakładce Związek emerytów zamieszczane będą aktualne informacje
• popołudniowe spotkania przy muzyce
mechanicznej
• kontynuacja kursów komputerowych
i nauki języków ( angielski , niemiecki)
• podjęcie inicjatywy w zakresie terapii ruchowej – taniec terapeutyczny
Plan szczegółowy zawierający terminy
realizacji poszczególnych zadań jest jeszcze
w opracowaniu i zostanie przedstawiony
w następnym Informatorze i stronie POK
w naszej zakładce.
10 lutego zapraszamy członków i sympatyków do Sali OSP na karnawałowy „BAL
KAPELUSZNIKÓW”. Bilety do nabycia
w biurze koła w budynku POK.

Zarząd koła nr 9 zaprasza do uczestnictwa w imprezach i sądzi iż zaproponowane
działania będą przyjęte z aprobatą. Jednocześnie życzy członkom, sympatykom
i mieszkańcom Piechowic aby Nowy 2018 Rok przyniósł wiele radosnych chwil
i spełnił najśmielsze marzenia.
Zarząd koła nr 9
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Piechowice członkiem
Karkonoskiego Klastra Energii
Czym jest klaster energii ?
Klaster energii stanowi cywilnoprawne porozumienie, którego nieodłącznymi
elementami są wytwarzanie energii elektrycznej i równoważenie zapotrzebowania.
Jednocześnie, konstrukcja klastra może
uwzględniać prowadzenie działalności dystrybucyjnej w ramach sieci dystrybucyjnej
o napięciu znamionowym niższym niż 110
kV. Klaster energii obejmujący wytwarzanie, a także działalność w ramach obrotu
i prowadzonej dystrybucji, co do zasady nie
powinien podlegać wymaganiom związanym z unbundlingiem, a zatem cały zakres
działalności związany z energią elektryczną może być realizowany nawet w ramach
jednego podmiotu prawnego.
Klaster Energii w Ustawie o OZE ( art.2
pkt 15 a ) zdefiniowany jest jako cywilnoprawne porozumienie, w skład którego mogą wchodzić osoby fizyczne, osoby
prawne, jednostki naukowe, instytuty badawcze lub jednostki samorządu terytorialnego, dotyczące wytwarzania i równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji
lub obrotu energią z odnawialnych źródeł
energii lub z innych źródeł lub paliw, w ramach sieci dystrybucyjnej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV, na obszarze
działania tego klastra nieprzekraczającym
granic jednego powiatu lub 5 gmin. Obszar działania klastra energii ustala się na
podstawie miejsc przyłączenia wytwórców
i odbiorców energii będących członkami
tego klastra.
Dla kogo są klastry energii?
Klaster energii adresowany jest do bardzo
szerokiego grona interesariuszy i odbiorców, których działania lub potrzeby powiązane są z energią elektryczną lub/i cieplną.
Jest on platformą współpracy pomiędzy
jednostkami samorządu terytorialnego,
środowiskiem naukowym, przedsiębiorcami i ich organizacjami oraz wszelkimi
instytucjami i podmiotami deklarującymi
włączenie się w realizację zakładanych
przez Klaster celów.
Zadanie klastrów
Zadaniem klastrów energii jest zapewnienie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, poprawa lokalnego środowiska
naturalnego oraz zwiększenie konkurencyjności i efektywności ekonomicznej lokalnej gospodarki.

Współpraca w ramach klastrów może
przyczynić się także do restrukturyzacji
obszarów wiejskich, pobudzenia energetyki prosumenckiej i dalszego jej rozwoju.
Dzięki rozwojowi tych inicjatyw możliwe
będzie osiągnięcie wzrostu innowacyjności
i budowy kapitału społecznego.
Cel główny klastrów
Celem stawianym przez Ministerstwo
Energii przed uczestnikami rynku klastrów jest zidentyfikowanie i wdrożenie
takich modeli biznesowych, które będą
w stanie utrzymać się i konkurować na rynku w sposób efektywny, także bez wsparcia finansowego w długiej perspektywie.
Rozwój klastrów energii wymusza więc
wypracowanie zasad współdziałania równorzędnych podmiotów w klastrze. Istotną
rolę odgrywa w tym wypadku także współpraca wytwórców energii z operatorami
sieci.
Potencjalne korzyści uczestników klastra:
• Uzyskanie finalnie niższego kosztu
energii
• Pozyskanie dofinansowania dla planowanych inwestycji
• Udział w aukcjach energii dedykowanych dla klastrów
• Rozwiązanie lokalnych problemów
związanych m.in. z:
- niską emisją,
- rozwojem nowych źródeł energii (energetyka rozproszona),
- wzrostem świadomości mieszkańców
w zakresie postaw ekologicznych,
- utrzymaniem statusu gmin uzdrowiskowych czy tworzeniem wizerunku
zielonej gminy,
- tworzenie nowych miejsc pracy,
- rozwojem obszarów słabo rozwiniętych.
Cele tworzenia klastrów energii:
• Tworzenie samobilansujących się obszarów sieci elektroenergetycznej
• Rozwój energetyki odnawialnej
• Zapewnienie niezawodności dostaw
oraz niskich cen energii i usług dystrybucyjnych na danym obszarze
• Poprawa lokalnego bezpieczeństwa
energetycznego poprzez tworzenie samowystarczalnych energetycznie regionów –
zwiększenie efektywności energetycznej

• Zapewnienie lepszych warunków działania dla lokalnych przedsiębiorców, przyciągnięcie nowych inwestorów
• Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej,
zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko
• Modernizacja obszarów wiejskich
i wspieranie rozwoju gmin
• Dywersyfikacja dochodów na obszarach wiejskich
• Tworzenie nowych miejsc pracy
• Obniżenie kosztów energii elektrycznej
ponoszonych przez samorządy
• Wzrost innowacyjności – współpraca
z instytucjami naukowymi oraz B+R
• Wzrost świadomości społeczeństwa lokalnego odnośnie wytwarzania i zużywania energii elektrycznej oraz cieplnej
Karkonoski Klaster Energii
Dnia 24 stycznia 2017 r. podpisano List
Intencyjny dotyczący współpracy w kierunku utworzenia Karkonoskiego Klastra
Energii. Efektem prac było podpisanie
w dniu 4 kwietnia 2017 r. Porozumienia
o ustanowieniu Karkonoskiego Klastra
Energii. Stronami Porozumienia powołującego Karkonoski Klaster Energii są:
Związek Gmin Karkonoskich - reprezentuje interesy 7 gmin zlokalizowanych
w powiecie jeleniogórskim (Gmina: Karpacz,
Kowary, Mysłakowice, Podgórzyn, Szklarska Poręba, Piechowice, Jeżów Sudecki)
TAURON Ekoenergia sp. z o.o. – Koordynator klastra
Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami sp. z o.o.
Green Energy Power sp. z o.o.
„POLTEGOR – INSTYTUT” - Instytut
Górnictwa Odkrywkowego we Wrocławiu
Instytut Niskich Temperatur i Badań
Strukturalnych im. Włodzimierza Trzebiatowskiego Polskiej Akademii Nauk z siedziba we Wrocławiu.
Ustalono obszar działania Karkonoskiego Klastra Energii, w obszarze granic administracyjnych powiatu jeleniogórskiego. W marcu dokonano rejestracji Klastra
w bazie Ministerstwa Energii oraz przygotowano i przesłano wstępną analizę zasobów uczestników klastra i jego obszaru.
Trwają prace nad przygotowaniem strategii
Klastra umożliwiającej udział w procedurze certyfikacji klastrów energii, zaplanowanej przez ME, na III kwartał 2017 r.
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Turniej w Counter Strike za nami
W dniach 16-19 stycznia 2018 r. w Zespole
Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach odbył się coroczny turniej w grze Counter
Strike Global Offensive. Do turnieju zapisało
się 16 drużyn z Jeleniej Góry i okolic, zarówno
uczniów naszej szkoły (między innymi z profilu e-sportowego), ale również uczniów innych
szkół gimnazjalnych, średnich i absolwentów.
W tym roku również przyjechała drużyna
z profilu e-sportowego z Żar, a także zawodnicy z innych odległych miast jak Szczecin,
Kędzierzyn Koźle, Bydgoszcz, Białystok,
Kielce, Tarnów, Kraków i Wrocław. Zgłoszone
drużyny 5-cio osobowe, podzielone zostały na
grupy eliminacyjne, które rozgrywały swoje
mecze (systemem szwajcarskim) do ćwierćfinałów, półfinału i finału, który rozegraliśmy
19 stycznia.
Po rozegraniu finału turniej wygrała drużyna Adversa e-sport, która miała w składzie
naszego trenera od zajęć e-sportowych (Tarnów) – Kamila „Hope” Tarkę oraz graczy
z klas e-sportowych z Kielc (dwóch), Kędzierzyn Koźle (jeden) i zawodnika z Wrocławia.
Trener przekazał swoją nagrodę dla (jego
zdaniem) najlepszego gracza turnieju (MVP),
którym został inny gracz jego drużyny Kacper
„Dream” Krawiec. W finale Adversa pokonała
drużynę NoLifeFrags na dwóch mapach wynikami 16:5 (Inferno) i 16:12 (Nuke). Trzecie/
czwarte miejsca zajęły drużyny Boruta/RAK
RONK.
W zwycięskiej drużynie zagrali: Michał
„Invox” Sowa (Kielce), Daniel „Rasti” Rabiej

(Kielce), Kacper „Dream” Krawiec (Kędzierzyn Koźle), Dawid „DafiMocny” Adamski
(Wrocław) oraz Kamil „Hope” Tarka.
ZSTiL w Piechowicach reprezentowała drużyna Aqualis w składzie: Wojtek „luffy” Król,
Marcin „Quov” Dąbrowski, Maciej „Respect”
Garncarz, Gracjan „QKLI” Kukiełka i Tomasz
„Tom” Grzegorczyk. Gospodarze odpadli
w bardzo mocnej grupie. Mogli awansować
z pierwszego miejsca bo wygrywali 15:10
z Borutą (mecz trwa do 16 wygranych rund)
lecz ostatecznie Boruta doprowadziła do remisu 15:15 i w dogrywce wygrała 19:15. Nasi
mieli w grupie zespół Boruty (zajęli 3/4 miejsce)
i zespół NoLifeFrags (2
miejsce).
Turniej udało się rozegrać na naszych nowych
komputerach z monitorami 144 Hz. Wszystkie
komputery były identyczne, a sama rozgrywka
odbywała się w dwóch
różnych salach komputerowych.
Dzięki
sponsorom
i Starostwu Powiatowemu
w Jeleniej Górze zgroma-

dziliśmy nagrody rzeczowe o łącznej wartości
3 000 zł. Nad przebiegiem turnieju czuwali
uczniowie naszej szkoły, którzy administrowali serwerami gry i komunikacji głosowej.
Obraz z gry był przesyłany do innej sali,
w której stworzyliśmy „strefę kibica” dla zawodników oczekujących na swoje mecze, ale też
dla osób im towarzyszących. Podczas turnieju
nasi uczniowie pomagali innym zawodnikom w
konfigurowaniu sprzętu, podłączaniu słuchawek,
klawiatur, myszek itp. Szkoła również przygotowała poczęstunek (ciasteczka, paluszki, napoje gorące, soki, kanapki, itp.), aby umilić pobyt
i oczekiwanie na swoje rozgrywki.
Serdecznie dziękujemy naszym sponsorom
– Starostwu Powiatowemu oraz firmom MakeMeCool, Enter-Net, PRO-CPU za ufundowanie nagród, nauczycielom oraz uczniom klas I
i II naszego technikum za pomoc w organizacji
i przeprowadzeniu turnieju. To było pięć ciężkich dni, ale myślę, że znów „daliśmy radę”
i wszyscy, którzy nas odwiedzili nie żałują. Będziemy dalej promować e-sport, organizować
różne venty, a młodzież klas gimnazjalnych
zapraszamy do naszej szkoły. Do zobaczenia!
Ze szczegółami przebiegu turnieju można
się zapoznać na naszej stronie internetowej:
zstil.pl.
Marcin Spychała
zastępca dyrektora ZSTiL

Happening z okazji Dnia bez papierosa
Tradycyjnie już, 1 grudnia 2017 roku, uczniowie Publicznego Gimnazjum
im. Pawła II zorganizowali happening pod hasłem „Odstaw nałóg na ubocze, będziesz życie miał urocze”. Wydarzenie artystyczne miało miejsce z okazji Światowego Dnia bez Papierosa. Jego celem było pokazanie uczniom schorzeń związanych
z paleniem papierosów. Podczas przerw grupa uczniów ucharakteryzowana
w szkaradne papierosy rozdawała ulotki antynikotynowe. Druga grupa uczniów –
przebrana w smakowite owoce – częstowała cukierkami. Hol szkoły był przybrany w wykonane przez młodzież różnorodne hasła zniechęcające do nałogu. Akcja
cieszyła się zainteresowaniem wśród uczniów. Mamy nadzieję, że głoszone przez
nich deklaracje zastosują w swoim życiu. Następna taka akcja już za rok.
Kacprzycka Dorota, pedagog

12

INFORMATOR PIECHOWICKI

zDoLnY ŚLĄzak
GimnazJaLista

z FinaListkĄ z GimnazJum
Uczennica klasy trzeciej naszego gimnazjum, Amelia Gajek, zakwalifikowała
się do finału konkursu „zDolny Ślązak
Gimnazjalista” z zakresu chemii.
W II etapie konkursu, w którym brali
udział uczniowie gimnazjów z powiatu
jeleniogórskiego, rozwiązała bezbłędnie
wszystkie zadania zamknięte.
Teraz uczy się zagadnień dodatkowych na temat obliczeń molowych,
przemian reakcji redox, by 27 lutego
2018 roku wziąć udział w etapie finałowym. W ramach konkursu uczniowie
będą wykonywać eksperymenty w laboratorium na wydziale Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Życzymy sukcesu w zmaganiach
z najlepszymi „chemikami” dolnośląskich gimnazjów.
Jolanta Bochyńska
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I miejsce w projekcie
„Razem w pełni sprawni”
15 grudnia 2017 roku w Dolnośląskim
Centrum Filmowym we Wrocławiu odbyło się podsumowanie projektu „Razem
w pełni sprawni” z fundacji Promyk Słońca.
W kategorii Najlepszy film – 1. miejsce zajęło Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Piechowicach za „Uwięzieni w ciszy”.
Uczennice z naszego gimnazjum: Anna
Kacprzycka, Sandra Niemiec i Julia Szefer
pod opieką pedagoga od maja do grudnia
ubiegłego roku brały udział w internetowych warsztatach filmowych, realizowanych w ramach projektu.
W konkursie wzięło udział 12 szkół
z województwa dolnośląskiego, efektem
pracy było 12 etiud, które odnosiły się
m.in. do kwestii (nie)pełnosprawności, tolerancji, równości, różnorodności, szacunku czy empatii.
Celem projektu „Razem w pełni sprawni” jest zmiana sposobu myślenia na temat

niepełnosprawności, likwidowanie uprzedzeń i stereotypów, uwrażliwianie nauczycieli i uczniów na obecność i potrzeby osób
z niepełnosprawnością, budowanie społeczeństwa otwartego, bez barier.
Kapituła konkursowa zadecydowała, że
nasz film jest najlepszy. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w iście oskarowej
atmosferze.
Dorota Kacprzycka

PRZEDSZKOLE nr 1

Wspólne kolędowanie

W naszym przedszkolu odbyła się niezwykła sceneria z okazji „Wspólnego kolędowania”. Wszystkie grupy na tle bożonarodzeniowej scenografii, zaprezentowały pastorałki
w innowacyjnym wydaniu. Emocje wzrastały wraz z kolejno występującymi grupami
.Siła chóralnego śpiewu była coraz większa, kiedy w zupełnej ciszy weszły dzieci
z grupy średniaków i zaśpiewały pastorałkę
„Do stajenki”. Kolejna grupa jako owieczki zaśpiewała „Do Betlejem”, a wszystkie
dzieci wspierały je w artystycznym występie. Następnie weszła na scenę nasza najmłodsza grupa, przebrana za aniołki, która
zaprezentowała pastorałkę „Jezus malusień-

ki”. W międzyczasie starszaki prezentowały
w wierszowanym przekładzie historię narodzin Jezusa. Na koniec zaśpiewaliśmy
hiszpańsko-angielską pastorałkę „Feliz Navidad”, życząc wszystkim Wesołych Świąt
i szczęśliwego Nowego Roku 2018. Tak
zakończyła się pierwsza część naszego występu. W drugiej – zaprosiliśmy gości do
wspólnego kolędowania. Dzieci z wielkim
zaangażowaniem zaprezentowały tradycyjne
polskie kolędy „Pójdźmy wszyscy do stajenki” i „Wśród nocnej ciszy” grając na instrumentach perkusyjnych, podkreślając tym
samym walory artystyczne występu.
Nauczyciel – wychowawca Wioletta Uram

GrudzieŃ w KanGurkach
Grudzień to magiczny miesiąc pełen refleksji dla dorosłych i niespodzianek dla
dzieci. Dla nas również był on bardzo ciekawy. Na początku miesiąca ze względu
na zbliżające się święta Bożego Narodzenia, całą grupą ustroiliśmy naszą grupową
choineczkę bombeczkami, kolorowymi
światełkami i łańcuchami, które sami wykonaliśmy. W kolejnym dniu dzieci z grupy „Kangurków” wybrały się do Urzędu
Pocztowego, aby bliżej poznać jego działalność. Dzięki uprzejmości pracującym
tam Pań, mogliśmy zwiedzić zakamarki
poczty, wysłuchać krótkiej opowiastki
o „drodze listu” oraz przybijać stempelki
datownikiem na kartce, a tym samym poczuć się jak prawdziwy pracownik. Wprowadzeni w świąteczną atmosferę wieloma
zajęciami, zaprosiliśmy do naszego przedszkola rodziców, aby wspólnie z nimi ozdobić świąteczne pierniczki, którymi później
częstowaliśmy zaproszonych na „Wspólne
Kolędowanie” gości.
Nauczyciel – wychowawca
mgr Joanna Gawryś
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Magiczny grudzień u Tygrysków
W naszej grupie grudzień rozpoczął się od
spotkania z zabawnymi Elfami Św. Mikołaja, które prosiły nas o pomoc w realizowaniu
dziecięcych zamówień na paczki mikołajkowe. Wszystko to miało miejsce podczas
przedstawienia teatralnego, a chętne dzieci
mogły brać czynny udział w spektaklu. Podczas mikołajek miejskich, które się odbyły
kilka dni później w sali OSP w Piechowicach, każde dziecko miało okazję na własne
oczy zobaczyć Św. Mikołaja i otrzymać od
niego prezent, a także zrobić sobie wspólne
zdjęcie. W połowie miesiąca wyruszyliśmy
wraz z kolędą i życzeniami, gdzie zostaliśmy mile przyjęci i dostaliśmy słodkości,
którymi udekorowaliśmy naszą grupową

choinkę. Przez cały miesiąc przygotowywaliśmy
się do wspólnego kolędowania. Wraz z rodzicami piekliśmy w domach
świąteczne pierniczki, by
potem podczas wspólnych
zajęć z rodzicami je przepięknie udekorować.
W dniu 18 grudnia został
rozstrzygnięty przedszkolny konkurs na „Najpiękniejszą ozdobę bożonarodzeniową”. Igor
i Kuba z naszej grupy zajęli I i II miejsce,
wszyscy im serdecznie gratulowaliśmy i byliśmy z nich dumni. Uroczystość Wspólnego

PRZEDSZKOLE nr 2

Kolędowania z całym przedszkolem, Rodzicami i zaproszonymi gośćmi wprowadziła
nas w magiczny bożonarodzeniowy nastrój
pełen miłości, życzliwości i radości w oczekiwaniu na te wyjątkowe święta.
A. Paliwoda

WarsztatY
w Muzeum Karkonoskim

Spotkanie z Mikołajem w teatrze

Dwie najstarsze grupy z Przedszkola
Samorządowego nr 2 w grudniu były na
wycieczce w Muzeum Karkonoskim w Jeleniej Górze. To bardzo ważna lekcja historii i tradycji naszego regionu. Tym razem
dzieci miały możliwość obejrzenia wystawy szkła dawnego jak i współczesnego,
a także tradycyjnej chaty karkonoskiej.
Boże Narodzenie to czas poznawania tradycji i zwyczajów tego okresu. My także
w mieliśmy taką okazję. W muzeum dzieci
uczestniczyły w warsztatach malowania
bombek. Malowanie szklanej, kruchej
bańki to nie lada wyzwanie dla przedszkolaków. Choć każdy wrócił do domu z
pomalowaną ozdobą, to niektórzy artyści
miel okazję przekonać się, jak delikatnie
są ozdoby bożonarodzeniowe.
S. Januszkiewicz

14 grudnia 2017 roku na specjalną zaproszenie Mikołaja, wszystkie przedszkolaki
z naszego przedszkola pojechały do Zdrojowego Teatru Animacji w Jeleniej Górze
na spektakl pt. „Koziołek Matołek” i spotkanie z Mikołajem. Podczas spektaklu, aktorzy przenieśli dzieci w świat bajki i fantazji, a dzieci z wypiekami na twarzy śledziły
losy koziołka Matołka, który próbował dotrzeć do Pacanowa. Po bajce przedszkolaki
jeszcze raz w tym roku spotkały się z Mikołajem, który swoim zwyczajem wręczył
słodycze i nie omieszkał pogrozić palcem
tym, którym zdarzało się zapomnieć o dobrym zachowaniu.
G. Popera

Nagroda w konkursie
Nowin Jeleniogórskich
Grupa Jeżyki brała udział w konkursie
plastycznym organizowanym przez Nowiny Jeleniogórskie. Zadaniem dzieci
było ozdobić cztery części malowanki
i połączyć je całość. Dzieci wydzierały
z kolorowego papieru i kolorowały kredkami pastelowymi. Przedszkolaki zajęły
II miejsce. Gratulujemy.
M. Janasz

14

INFORMATOR PIECHOWICKI

1/18 STYCZEŃ 2018

Celują w Igrzyska
9-11 stycznia 2018r rozpoczęła się impreza inaugurująca cykl
pn. „Celuj w Igrzyska”, mający na celu wyłonić najlepszych
w biathlonie, przyszłych zawodników kadry narodowej. Pierwsza edycja zawodów, po kilkakrotnym przenoszeniu miejsca
startu z powodu braku śniegu, odbyła się w Jakuszycach – oczywiście Krokusy zaznaczyły i tam swoją obecność.
UKS Krokus Piechowice reprezentowało siedmiu zawodników. Iza
Razmus udowodniła, że będzie liczyła się w tym roku w swojej kategorii i dwa razy stawała na podium. Pierwszego dnia, w biegu indywidualnym, zdobyła brąz. Drugiego dnia w sprincie wywalczyła srebro.
Michał Szatkowski zajął bardzo dobre 8. miejsce w biegu indywidualnym oraz 9. miejsce w biegu sprinterskim.
Martyna Semeniuk po bardzo dobrym 9. miejscu w biegu indywidualnym drugiego dnia zajęła 15. miejsce.
Daniel Wylegała zajął odpowiednio 17. i 15. miejsce, Emilka
Narkiewicz – 24. i 23. miejsce, a Dagmara Kozłowska – 25. i 28.
miejsce.
Łukasz Graczykowski zajął 22. miejsce, a drugiego niestety przegrał z chorobą.
Serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze lepszych rezultatów w
kolejnych edycjach cyklu zawodów CWI.
E. J.

Młodzi piłkarze Lechii nie próżnują
2007 i 2008. Większość
rywali grała zespołami
z rocznika 2006.
Trener grup młodzieżowych Lechii Marcin
Ramski mówi, że planowane są kolejne wyjazdy na turnieje. Jego
podopieczni
udadzą
się na przykład
na zawody do
Olszyny, prawdopodobnie
wystąpią też
Wygrany turniej przez żaków Lechii Piechowice.
w turnieju we
Wr o c ł a w i u ,
Bardzo aktywnie spędzają okres zimowy który rozgrywany jest pod balonem.
młodzi piłkarze Lechii Piechowice. OkoBędzie też sparing z rówieśnikami
ło 40-osobowa zawodników i rodziców z Gorzowa, z którymi lechici spotkali
w grudniu udała się na mecz Ekstraklasy się w ubiegłym roku na obozie letpiłki nożnej pomiędzy Zagłębiem Lubin nim. Zespół z Gorzowa planuje obóz
a Lechem Poznań. Na oglądaniu czołowych zimowy w Karkonoszach.
polskich piłkarzy się nie skończyło. Orliki
To nie wszystko. Kluby Karkonoi żaki wzięły udział w silnie obsadzonym sze Jelenia Góra i Lechia Piechowice
turnieju halowej piłki nożnej w Bolesławcu. organizuję w dniu 11 lutego 2018r.
Pierwsza z tych grup zajęła 7., a druga – 9. w hali przy ul. Złotniczej turniej chamiejsce. W styczniu grupy te uczestniczyły rytatywny, z którego dochód zostaw turniejach w Jeleniej Górze w hali przy nie przeznaczony na pomoc dwóm
ul. Złotniczej. Grupa żaków zajęła pierwsze chorym chłopcom. Jednym z nich
miejsce a Damian Filiczkowski został kró- jest Bartek z Piechowic.
lem strzelców. Orliki Lechii po niezwykle
Podczas turnieju będą emocjonuemocjonujących rzutach karnych pokonały jące licytacje gadżetów, pozyskaLotnika Jeżów i zajęły 9. miejsce. Drużyna nych od znakomitych sportowców.
z Piechowic otrzymała wielkie brawa od pu- – Mamy m.in. koszulkę Napoli z aubliczności za walkę. W zespole bowiem grali tografem reprezentanta Polski Piotra
głównie młodsi chłopcy, urodzeni w latach Zielińskiego, koszulkę Jagielonii,

piłkę Legii Warszawa z podpisami zawodników, a także koszulkę Krzysztofa Piątka
z Cracovii – wymienia Marcin Ramski. Jest
też sporo gadżetów nie od piłkarzy, m.in.
rękawice Tomasza Adamka czy koszulka
Mai Włoszczowskiej. Turniej rozpocznie się
o godz. 12. (godzina może ulec zmianie).
Kontakt do trenerów organizatorów na plakacie poniżej.
R.Z.
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50-lecie zamrożone
Blisko stu biegaczy i kilkudziesięciu morsów
wzięło udział w Piechowickim Morsowaniu, imprezie, która odbyła się 16 grudnia 2017 roku.
Było to ostatnie z szeregu wydarzeń, zorganizowanych w ramach 50-lecia nadania praw miejskich Piechowicom. Podczas niego dokonano
symbolicznego zamrożenia tej okrągłej rocznicy.
Bieg i morsowanie zorganizowali grupa Biegam dla Zdrowia oraz Urząd Miasta Piechowice.
Trasa biegu została wyznaczona w Górzyńcu za szlabanem, wzdłuż drogi na Rozdroże
Izerskie. Pętla miała długość niespełna 10 kilometrów. Na starcie stanęło blisko stu biegaczy
z Piechowic a także wielu innych miejscowości Dolnego Śląska i nie tylko. Byli sportowcy
z Wałbrzycha, Legnicy, ze Strzegomia, Świebodzic, a nawet z Żar czy Poznania. Przed biegiem
odbyła się wspólna rozgrzewka a do walki sportowców zagrzewał Mikołaj.
– Pierwsze 3 kilometry były naprawdę trudne.
Cały czas pod górę. Potem już było z górki, ale
też trzeba było się pilnować, żeby noga nie uciekła na śliskiej trasie – powiedział Jacek Jolibski, zwycięzca historycznego, pierwszego Biegu
o Kropelkę
Dodał, że impreza była fantastyczna i że z niecierpliwością czeka na kolejną edycję.
Drugi na mecie zameldował się Wojciech
Pachnik z Lubkowa a trzeci – Michał Kur z Jeleniej Góry. Wśród pań najlepsza była Małgorzata
Szeliga z Raciborowic. Tuż za nią przybiegła
Diana Potęga z Przesieki i Katarzyna Choma
z Jeleniej Góry.

Wyróżniono także najlepszych piechowiczan.
Zostali nimi: Andrzej Paczos oraz Anna Neuwiem.
Po biegu uczestnicy przeszli na znajdujący
się 200 metrów dalej Wodospad Kropelka, gdzie
odbyło się wspólne morsowanie. Kilkudziesięciu chętnych zanurzyło się w lodowatej wodzie.
– To fantastyczne uczucie, wydzielają się endorfiny. No i po wyjściu człowiek czuje się rewelacyjnie – mówili uczestnicy.
Dodajmy, że w morsowaniu uczestniczyli nie
tylko biegacze. Sporo osób przyjechało tylko po
to, by zażyć tej nietypowej kąpieli. To m.in. grupa
piechowickich morsów (głównie panie), które od
kilku lat w sezonie zimowym regularnie spotykają się pod wodospadem. Uczestniczyły one także
w styczniowym VI Światowym Festiwalu Morsowania w Kołobrzegu, reprezentując Piechowice
(szły w pochodzie z flagą naszego miasta).
Wracając do nas, w Piechowickim Morsowaniu
uczestniczył także Burmistrz Piechowic Witold
Rudolf, który dokonał symbolicznego zamrożenia medalu okolicznościowego z okazji 50-lecia
nadania praw miejskich Piechowicom. – Morsowałem jak dzidziuś, czyli zanurzyłem tylko stopy
– powiedział. Obiecał jednak, że jeśli po wyjściu
z wody będzie się dobrze czuł, to w kolejnych latach będzie zanurzał się coraz głębiej.
Na koniec uczestnicy zgromadzili się przy
ognisku, które rozpalono na terenie ośrodka Potok. Były kiełbaski, gorąca herbata, a także ciepły posiłek dla morsów i biegaczy.
To pierwsza tego typu impreza w Piechowi-

cach i – śledząc komentarze i wpisy w portalach
społecznościowych – została bardzo ciepło przyjęta przez uczestników.
– Atmosfera i organizacja biegu rewelacyjna!
(…) Trasa: najpierw ponad trzy kilometry pod
górę (coraz więcej śniegu i coraz piękniejsze
widoki, potem długi zbieg, krótki podbieg i znowu zbieg - do mety). Brawo, brawo, brawo dla
wszystkich, którzy organizowali i uczestniczyli.
Świetny debiut! – napisał portal Biegaj w Karkonoszach.
Patronem imprezy były Nowiny Jeleniogórskie, Muzyczne Radio, telewizja Strimeo.tv. Relacje ukazały się także na portalach 24jgora.pl
oraz jelonka.com.
Niewykluczone, że Piechowickie Morsowanie
doczeka się kolejnej edycji. Trwają rozmowy na
ten temat. Czasu jest jeszcze sporo. Organizatorzy dziękują sponsorom i instytucjom, które
pomogły w organizacji: Nadleśnictwu Szklarska
Poręba, Związkowi Gmin Karkonoskich, Karkonoskiemu Systemowi Wodociągów i Kanalizacji,
radnemu Leonowi Smolczyńskiemu, harcerzom
z Piechowic oraz pozostałym sponsorom.
R. Z., ASJ
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