
Informator 
Piechowicki

NUMER 10/20 PAŹDZIERNIK  2020 ISSN 1731-5220

egzemplarz bezpłatny

Ciąg dalszy 
miejskich inwestycji

więcej na str. 4

Ponadto w numerze : Informacja Burmistrza Miasta Piechowice (str. 2), Moderni-
zacja placu zabaw w Przedszkolu Samorządowym nr 2 (str. 4), MZK - ciąg dalszy   
(str. 5), Coraz mniej szkodliwego azbestu w Piechowicach (str. 6).



2 Informator Piechowicki • Październik 2020 • numer 10/20

Szanowni Mieszkańcy, byli Pracownicy Urzędu 
Miasta w Piechowicach,

pismem z dnia 30.09.2020 roku zostałem zobowiązany 
przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych do 
bardziej szczegółowego zawiadomienie obecnych i byłych 
pracowników Urzędu Miasta w Piechowicach o poten-
cjalnych konsekwencjach potencjalnego udostępnienia 
danych osobowych osobom, które nie są do tego upoważ-
nione.

W związku z powyższym doręczyłem pracownikom Urzę-
du Miasta w Piechowicach dwa pisma z dnia 20.07.2020 
roku i dnia12.10.2020 roku. W obu pismach poruszałem 

potencjalne konsekwencje ww. incydentu. Jednak, z uwagi 
na brak aktualnych adresów zamieszkania, nie wszystkim 
pracownikom udało się doręczyć te pisma. W związku z 
powyższym, by dotrzeć do tych osób, poniżej publikuję 
ostanie pismo z dnia 12.10.2020 roku, w którym bardziej 
szczegółowo zawiadamiam ich jako byłych pracowników 
Urzędu Miasta w Piechowicach o potencjalnych konse-
kwencjach incydentu.

Poniższe pismo z zawartą tam informacją jest wypełnie-
niem obowiązków z art. 34  Rozporządzenia RODO.

Jacek Kubielski
Burmistrz Miasta Piechowice 

Informacja Burmistrza Miasta Piechowice

w zakresie incydentu bezpieczeństwa systemu ochrony danych osobowych w Urzędzie Mia-
sta w Piechowicach przekazana w trybie art. 34  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii 
Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1). 
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Urząd Miasta w Piechowicach realizuje obecnie 
kolejne miejskie inwestycje. Jeszcze przed zimą 
staramy się zrealizować te z nich, które były zapla-
nowane w budżecie miasta i na które posiadamy 
środki finansowe. 

W związku z powyższym, w dniu 12 października 2020r. 
podpisano umowę na wykonanie zadania pod nazwą: 
Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Kopernika  wraz 
z przebudową  nawierzchni. Wybranym wykonawcą jest 
firma Jeltech Sp. z o.o. z siedzibą w Piechowicach, która 
zaoferowała cenę brutto za wykonanie prac w wysokości 
353 451,26 zł. Termin zakończenia wykonania inwestycji 
to 23 grudnia 2020r.

W ramach tej inwestycji przewidziano wykonanie nowej 
kanalizacji deszczowej na odcinku drogi, odtworzenie ca-
łej nawierzchni bitumicznej jezdni, chodników i wjazdów  
o nawierzchni z kostki betonowej. Wykonana zostanie 
także wymiana sieci i przyłączy deszczowych, poprzez, 
które odprowadzane będą wody opadowe i roztopowe z 
drogi oraz z połaci dachowych budynków mieszkalnych 
do istniejącej kanalizacji deszczowej w ul. Lipowej.

W zakres inwestycji wchodzi także budowa głównego 
kanału sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 315 mm 
i długości 62,30 m wraz z przykanalikami do wpustów 

ulicznych o średnicy 200 mm i długości 20,06 m.

Po wykonaniu kanalizacji deszczowej wykonane zostanie 
odtworzenie całej nawierzchni bitumicznej jezdni oraz 
chodników i wjazdów z kostki betonowej, poza istnie-
jącymi wjazdami wykonanymi przez właścicieli posesji, 
które przewidziane są do przełożenia.

Po zakończeniu zadania szerokość jezdni ulicy Koperni-
ka, wykonana z nawierzchni bitumicznej, będzie wyno-
siła 4,30 m. Długość odcinka jezdni objętego inwestycją 
wynosi 112,30 m natomiast  chodnika jednostronnego o 
szerokości 1,5 m, 102m.

Informujemy Mieszkańców, że w trakcie realizacji inwe-
stycji nastąpią utrudnienia w ruchu, odcinkami droga bę-
dzie zamknięta. Przewiduje się, że okresowo ruch pieszy 
i kołowy odbywał się będzie istniejącą alejką parkową z 
włączeniem do ul. Mickiewicza. Prosimy Państwa o wy-
rozumiałość w związku z utrudnieniami w okresie wyko-
nywania robót.

Andrzej Proczek
Zastępca kierownika, 

inspektor ds. inwestycji i zamówień publicznych

Ciąg dalszy miejskich inwestycji

Modernizacja placu zabaw 
w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Piechowicach

Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że w związ-
ku z otrzymaniem środków finansowych  z Rządowego 
Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 852.246,00 
zł oraz podjętą uchwałą o zmianie budżetu na rok 2020 
będzie możliwość przeznaczenia części tych środków na 
modernizację placu zabaw na terenie Przedszkola Samo-
rządowego nr 1 w Piechowicach. Środki te zostały zreali-

zowane w latach 2020-2021. W związku z tym jeszcze w 
tym roku zrealizujemy ścieżkę łączącą parking z posesją 
przedszkola a na początku następnego roku wykonany 
modernizację placu zabaw.  

Kamila Misztela
Inspektor ds. oświaty i kadr

Sprostowanie do artykułu 

„Odkrycie w Michałowicach. Odkopano pomnik pole-
głych w I Wojnie Światowej” opublikowanego na stronie 
6-7 Informatora Piechowickiego nr 9/2020 

Redakcja Informatora Piechowickiego prostuje treść ar-
tykułu nadesłanego przez Panią Anita Zając - Prezes Sto-
warzyszenia Michałowice w Karkonoszach, które zostało 
błędnie odczytane przez Redakcję co do intencji Stowa-
rzyszenia i ostatecznie błędnie przekazane do druku, a 
polegające na tym, że na końcu artykułu w ostatnim aka-
picie zamiast zdania: „Na najbliższy okres zaplanowane są 

restauracja i posadowienie kamienia-kompasu oraz ozna-
kowanie szlaków wokół Michałowic” zostało wydrukowa-
ne błędne zdanie: „ Na najbliższy okres zaplanowane jest 
otwarcie restauracji i posadowienie kamienia-kompasu 
oraz oznakowanie szlaków wokół Michałowic”.

Za powyższą pomyłkę przepraszamy choć cieszyliśmy się 
z tego, że zostanie otwarta restauracja w Michałowicach 
bo niewątpliwie byłby to atut dla Michałowic, odwiedza-
nych przez turystów, którzy nie mają gdzie napić się her-
baty, zjeść dobre ciacho, może pizzę, sałatkę a może jeszcze 
coś…?.  

Redakcja Informatora Piechowickiego



5Informator Piechowicki • Październik 2020 • numer 10/20

Jak co roku, w okresie jesiennym zważywszy na potrzeby 
mieszkańców oraz możliwości finansowe gminy przygoto-
wujemy rozkład jazdy komunikacji miejskiej realizowanej 
przez firmę MZK spółka z o.o. na terenie naszej gminy na 
kolejny rok kalendarzowy. Przypominamy, że we wrze-
śniowym Informatorze Piechowickim Burmistrza Miasta 
Piechowice w artykule nakreślał problem związany z ko-
munikacją miejską.

W Urzędzie Miasta na polecenie Burmistrza sprawdzane 
są odległości pokonywanych tras na wszystkich kursach, 
badana  jest przewidywania stawka za wolozkilometr, po-
równywane są ilości kursów przedstawione w umowie w 
odniesieniu do wykonanych przez MZK. Kontrolowana 
jest ilość mieszkańców w autobusach o każdej porze dnia, 
w odniesieniu do potrzeb mieszkańców jak również za-
sadności utrzymania kontrolowanego  kursu w przyszło-
rocznym rozkładzie jazdy na danej linii. Został również  
wystosowany wniosek skierowany do Miasta Jelenia Góra 
o przedstawienie danych liczbowych w kilometrach, doty-
czących długości wszystkich pokonywanych tras po tere-
nie gminy.

Musimy mieć na uwadze mocno uderzający wzrost pla-
nowanej stawki rekompensaty za wozokilometr w 2021 
r.  z kwoty 6,28 zł na do kwotę 7,08 zł, co daje różnicę 
0,80 zł za każdy zrealizowany wozokilometr. Informuję, 
że chcąc utrzymać dotychczasową częstotliwość kursów 
na liniach obsługujących naszą gminę musielibyśmy wy-
łożyć z budżetu Piechowic środki finansowe w wysokości 
1 249 001,92 zł, na co nas nie stać.

Burmistrz Miasta Piechowice planując organizację komu-
nikacji miejskiej, chce dostosować możliwości finansowe 
gminy do potrzeb mieszkańców. W związku z czym pla-
nowane jest wprowadzenie zmian w organizacji lokalnego 
transportu zbiorowego na terenie gminy realizowanych 
przez MZK spółka z o.o. w Jeleniej Górze.

Poniżej przedstawiam kursy autobusów, które zostały jako 
pierwsze wytypowane do usunięcia z obecnych rozkładów 
jazdy oraz nie będą realizowane najprawdopodobniej od 
dnia 1 stycznia 2020 roku.

Na linii nr ,,9‘’

• w dni robocze kursy wyjeżdżające z przystanku ,,Pie-
chowice Górne’’ o godzinie 16:49 oraz 17:29 zjeżdża-
jące do ,,Zajezdni MZK’’,

• w soboty, niedziele i święta kursy wyjeżdżające z przy-
stanku ,,Piechowice Górne’’ o godzinie 08:04 oraz 
19:05 dojeżdżające do przystanku ,,Dworzec Kolejo-
wy’’ w Jeleniej Górze.

Na linii nr ,,15’’

• w dni robocze kurs wyjeżdżający z przystanku ,,Pie-
chowice Dw. PKP’’ o godzinie 19:25 jadący przez Mi-
chałowice, Jagniątków  do przystanku ,,Dworzec Ko-
lejowy’’ w Jeleniej Górze,

• w soboty, niedziele i święta kurs wyjeżdżający z przy-
stanku ,,Michałowice Pętla’’ o godzinie 15:29 jadący 
przez Jagniątków do przystanku ,,Dworzec Kolejowy’’ 
w Jeleniej Górze.

Należy przypomnieć, że nie tylko firma MZK Jelenia Góra 
realizuje swoje przewozy na terenie naszej gminy. Są rów-
nież  inne firmy, z których usług komunikacyjnych mogą 
Państwo korzystać. Jedną z nich jest  ,,PKS Tour Sp. z 
o.o.’’(oferująca 9 kursów do i z Piechowic), jak również fir-
ma ,,Ro-Ko’’ przewozy autokarowe (oferująca 11 kursów 
do i z Piechowic) oraz ,,PKP S.A.’’ realizująca przewozy 
kolejowe. Za te usługi komunikacyjne nasza gmina nie 
ponosi żadnych  kosztów. W związku z czym, Burmistrz 
uważa, że wprowadzenie zmian w funkcjonowaniu ko-
munikacji miejskiej realizowanej przez spółkę MZK Jele-
nia Góra nie ograniczy możliwości przemieszczania się 
mieszkańców Piechowic. 

Patrząc obiektywnie w przyszłość, Burmistrz zastana-
wia się jakie działania podjąć, by Mieszkańcy mieli jak 
najlepszą komunikację miejską. Każdy wybór będzie 
związany z wyrzeczeniami w innej sferze działalności 
gminy.   

Z roku na rok w koszty transportu wzrastają w coraz szyb-
szym tempie. Przepisy prawa narzucają wiele nowych obo-
wiązków powodując konieczność wprowadzania zmian, 
do których gmina musi się dostosować (np. rozszerzenia 
programów informatycznych, wprowadzenia nowych 
oprogramowań, zasad, kosztownych procedur) co wiąże 
się z nakładami finansowymi. Niewątpliwe skutki pande-
mii wirusa SARS-COV-2 również w negatywny sposób 
wpłynęły na nasz  budżet. 

Krótko mówiąc wszystkie powyższe okoliczności powo-
dują, że musimy zminimalizować koszty usług do takich,  
które będziemy w stanie pokryć z naszego skromnego bu-
dżetu. Na pewno decyzje nie są łatwe ale nie mamy wyj-
ścia. 

Burmistrz zachęca Państwa do składania uwag i propozycji 
innych rozwiązań tego problemu. 

Przygotowała Karolina Sokołowska - Podinspektor ds. 
obsługi Rady Miasta i Transportu, na polecenie Burmi-
strza Miasta Piechowice

MZK ciąg dalszy
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Pożegnaliśmy proboszcza kościoła pw. 
Matki Kościoła w Michałowicach

26 września 2020 r. zmarł ks. Dariusz Kowalczuk - wielo-
letni proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Jagniąt-
kowie i kościoła filialnego pw. Matki Kościoła w Micha-
łowicach. Uroczystościom pogrzebowym, które odbyły 
się w kościele w Jagniątkowie w dniu 30.09.2020 r. prze-
wodniczył ks. bp Zbigniew Kiernikowski, biskup legnicki. 
Po uroczystościach kondukt żałobny przejechał ulicami 
Michałowic i Piechowic, po czym udał się do Nowej Rudy-
-Słupiec, gdzie zaplanowano ostatnie pożegnanie zmarłe-
go księdza. W dniu 01.10.2020 r., w kościele pw. Katarzyny 
Aleksandryjskiej, odbyła się Msza święta pogrzebowa, w 
której uczestniczył bp Stefan Cichy, biskup senior diecezji 
legnickiej oraz ks. bp Marek Mendyk – biskup świdnicki.

Emila Szmitkie
Rada Parafialna Miłosierdzia Bożego w Jagniątkowie i 

kościoła filialnego pw. Matki Kościoła w Michałowicach  

„ Jak trudno na zawsze żegnać kogoś,
kto odszedł nagle, a mógłby jeszcze żyć.”

Z ogromnym bólem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci tak młodej osoby.
Rodzinie oraz bliskim składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Burmistrz Miasta Piechowice
Pracownicy Urzędu Miasta w Piechowicach

W ramach konkursu przeprowadzonego przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we 
Wrocławiu Gmina Miejska Piechowice pozyskała dofi-
nansowanie na realizację zadania pn. „Demontaż, zbiera-
nie, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu Gminy Miejskiej Piechowice”.

Zadanie zostało ukończone do dnia 15 września 2020 r.  Z 
nieruchomości położonych na terenie naszej gminy zosta-
ło łącznie usuniętych 17,93 ton azbestu z czego 1,83 ton 
stanowił demontaż, odbiór i transport. Natomiast 16,10 
ton stanowiło sam odbiór i transport do miejsca uniesz-
kodliwienia.

 Przypominamy mieszkańcom Piechowic, że w roku 2021 
gmina będzie również stawała do konkursu na dofinan-
sowanie zadania polegającego na zbieraniu i unieszkodli-
wianiu azbestu, w związku z czym zachęcamy mieszkań-
ców do składania wniosków. Nabór wniosków jest ciągły. 
Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta w Piechowicach 
do dnia 30 kwietnia 2021 roku zrealizowane zostaną na 
przełomie sierpnia i września. Dodatkowo wskazujemy, że 
wnioski dostępne są na stronie BIP Piechowice.

Monika Śpiewak
Kierownik Referatu Nieruchomości, Geodezji i Ochrony 
Środowiska

Coraz mniej szkodliwego azbestu w Piechowicach !

Urząd Miasta w Piechowicach ponownie informuje, że 
do dnia 30.11.2020 roku każdy rolnik jest zobowiązany 
do spisania się w powszechnym spisie rolnym. Poniżej 
ulotka informacyjna. 

Jednocześnie informujemy, że nie spisanie się w tym spi-

sie spowoduje obciążenie rolnika karą finansową na rzecz 
Skarbu Państwa.  

Monika Śpiewak
Kierownik Referatu Nieruchomości, 

Geodezji i Ochrony Środowiska

Kary finansowe dla rolników za nie spisanie się w spisie rolnym

Żegnamy zmarłych



7Informator Piechowicki • Październik 2020 • numer 10/20



8 Informator Piechowicki • Październik 2020 • numer 10/20

Jest taki jeden dzień w roku, kiedy udajemy się na cmen-
tarz, zapalamy znicz, stawiamy kwiaty  – jako symbol, że 
pamiętamy o tych, którzy już od nas odeszli na zawsze. 
Pamięć  o zmarłych, łączy przeszłość z teraźniejszością. 
Pamięć daje nieśmiertelność, istniejemy póki ktoś o jesz-
cze  pamięta...

Już w niedzielę, 1 listopada obchodzić będziemy Święto 
Zmarłych. Jest to niezwykły czas zadumy i refleksji.

Na cmentarzu komunalnym zaczęły się już prace – ro-
dziny oraz bliscy zmarłych porządkują groby swoich 
najbliższych: plewią, wycinają trawę, przycinają krzewy, 
odnawiają ławeczki, montują pomniki oraz tablice pa-
miątkowe.

Korzystając z okazji prosimy o korzystanie z boksów 
śmietnikowych, zgodnie z ich przeznaczeniem. Z przy-
krością stwierdzamy, że do boksów tych wrzucane są od-
pady z pewnością niepochodzące z prac porządkowych, 
lecz są to m.in. niekompletny sprzęt AGD, części samo-
chodowe, odpady budowlane, gabaryty czy wreszcie od-
pady pochodzące z gospodarstw domowych.

Przypominamy, że na terenie ZUK Sp. z o.o. - Piechowic 
ul. Boczna 15 mieści się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych (PSZOK), gdzie mieszkańcy naszego 
miasta i gminy mogą bezpłatnie przekazać do PSZOK-u 
odpady o większych gabarytach, papier i makulaturę, me-
tal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, 
szkło, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady objęte selekcją. z nieruchomości za-
mieszkałych, zużyte opony, tekstylia, odpady budowlane 
i rozbiórkowe w ilości do 100 kg/mieszkańca/ rok, za oka-
zaniem potwierdzenia  opłaty za ostatni miesiąc za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi .

Informujemy, że PSZOK w Piechowicach czynny jest 
sześć dni w tygodniu tj.:

• poniedziałki, środy, piątki  -12:00 do 19:00

• wtorki, czwartki – 9:00 do 16:00

• soboty – 10:00 do 15:00

Ponadto zawiadamiamy, że zgodnie z zapisami Ustawy o 
cmentarzach i chowaniu zmarłych obowiązek przedłuże-
nia prawa do utrzymania grobu następuje co 20 lat.

Prosimy rodziny zmarłych o sprawdzenie opłat i bieżące 
regulowanie zaległości, ponieważ w myśl ustawy zarząd-
ca cmentarza ma prawo do likwidacji nieopłaconego gro-
bu i ponownego wykorzystania miejsca.

Opłaty za przedłużenie prawa do utrzymania miejsca na 
cmentarzu za grób ziemny na okres kolejnych 20 lat wy-
nosi:

1. Grób ziemny dla zwłok dziecka do lat 6  - 250,00

2. Grób ziemny pojedynczy - 620,00

3. Grób ziemny rodzinny dwumiejscowy (w poziomie) -  
1.240,00

4. Grób ziemny rodzinny dwumiejscowy (w pionie) -   
620,00

5. Grób ziemny o wymiarach 0,5m x 0,5m dwumiejscowy 
(w pionie) - 320,00

6. Grób ziemny o wymiarach 0,5m x 0,5m czteromiejsco-
wy (dwie kondygnacje) - 580,00

Informujemy również, że na stronie internetowej Piecho-
wic funkcjonuje mapa Cmentarza Komunalnego, dzięki 
której w łatwy sposób znajdziemy poszukiwany grób.

Jest to przydatne narzędzie - zwłaszcza dla osób przyjezd-
nych, które będą odwiedzać groby dawnych znajomych. 
Dzięki tej mapie można odszukać każdy grób na cmenta-
rzu. Szukając zmarłego wystarczy wpisać pierwszą literę 
nazwiska. Dla zawężenia wyników wyszukiwarki wpi-
sujemy pełne nazwisko i imię zmarłego oraz rok zgonu. 
Wyniki wyszukiwania są prezentowane w osobnej tabel-
ce. mapa przybliża się automatycznie do wyszukiwanych 
grobów i zaznacza je na czerwono.

Z mapy można skorzystać wchodząc przez stronę miejską: 
www.piechowice.pl następnie w wierszu po lewej stronie 
LINKI i dalej CMENTARZ KOMUNALNY (http://pie-
chowice.pl/linki).

Małgorzata Dzikowska
Prezes Zarządu ZUK Sp. z.o.o  w Piechowicach

Zbliża się Święto Zmarłych
,,Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odcho-
dzą…”

ks. Jan Twardowski
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Jesień życia kojarzy się z bezczynnością lub samotnością. 
Na szczęście coraz popularniejsze stają się Kluby Seniora, 
które stanowią miejsce spotkań osób starszych, umożli-
wiają nabywanie nowych znajomości, lepsze samopoczu-
cie i brak nudy. Klub Seniora jest grupą nieformalną, two-
rzoną spontanicznie prowadzoną przez samych seniorów. 
Klub jest zazwyczaj wspierany przez różne jednostki. W 
gminie Piechowice Klub Seniora funkcjonuje jako insty-
tucja dzienna wspierana przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Dominującym celem działalności Klubu Se-
niora jest przede wszystkim aktywizacja osób starszych, 
poprawa jakości ich życia w okresie późnej dorosłości 
poprzez promowanie aktywności fizycznej, intelektualnej, 
prozdrowotnej. Ponadto Kluby Seniora ukierunkowane 
są na wzmocnienie pozycji seniorów w lokalnym środo-
wisku, integracja seniorów, wzbogacenie oferty spędzania 
wolnego czasu przez osoby starsze.

W Klubie Seniora w Piechowicach, w poniedziałek, środę, 
piątek, od dnia 01.10.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. odby-
wać się będą różne zajęcia w ramach pobudzenia aktyw-
ności seniorów, w tym:

• Spotkanie osób grupy zaawansowanej  w godzinach: 
od godz. 9.30 do 10.30.

• Spotkanie osób grupy początkującej w godzinach: od 

godz. 10.30 do 11.30.

• Zajęcia ruchowe realizowane w poniedziałek, środę, 
piątek będą odbywa się przy OSP Piechowice „Dom 
Strażaka”.

Warsztaty plastyczne „Spotkania artystyczne”, są otwartą 
formą zajęć, w których może uczestniczyć każda osoba 
zainteresowana działaniami artystycznymi w wieku 60+. 
Warsztaty odbywać się będą cyklicznie 2 razy w tygodniu. 
Czas trwania jednego spotkania to dwie godziny. Spo-
tkania odbywać się będą w poniedziałki i piątki od godz. 
10.45 do 12.45. Tematy zajęć dopasowane będą do zainte-
resowań i oczekiwań osób biorących udział w warsztatach.

Warsztaty z rękodzieła artystycznego – zajęcia odbywać 
się będą raz w tygodniu we wtorki od godz. 10.00 do 13.00. 
Podczas zajęć uczestnicy będą mogli nabyć różne umiejęt-
ności związane z tworzeniem ozdób okolicznościowych.

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych seniorów na 
proponowane zajęcia. Pozwólmy sobie na odkrycie no-
wych pasji i zainteresowań oraz poznanie ciekawych ludzi.

Jolanta Karońska
Kierownika MOPS

Informacja o funkcjonowaniu Klubu Seniora

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach, in-
formuje iż Fundacja Edukacji Społecznej uruchomiła nową 
bezpłatną infolinię wsparcia dla kobiet.

Infolinia przeznaczona jest dla pełnoletnich kobiet, które 
znajdują się w trudnym życiowo momencie i potrzebują 
rozmowy ze specjalistą dla znalezienia korzystania roz-
wiązań w obszarze osobistym, rodzinnym i zawodowym.

Terapeuci Fundacji pełnią dyżury w poniedziałki (17.00 
– 21.00 ) oraz czwartki ( 10.00 – 14.00 ) pod bezpłatnym 
numerem telefonu 800 909 444.

Konsultanci na infolinii oferują wsparcie i pomoc infor-
macyjną między innymi w sytuacjach:

            -  przeżywania silnego stresu,

            -  obniżenia nastroju i depresji,

            -  kłopotów w związku i relacjach z ludźmi,

            -  trudność wychowawczych,

            -  problemów w życiu zawodowym,

            -  nieradzenie sobie z trudnymi emocjami, traumą,

            -  uzależnienia,

            -  doświadczenia przemocy psychicznej i fizycznej.          

Specjaliści kierują się zasadą poufności zasłyszanych treści 
oraz anonimowości dzwoniącego.   

Ponadto, dbają o poszanowanie każdej osoby, która zwra-
ca się o pomoc, bez jej oceniania wartościowania postaw 
czy zachowań.

Więcej informacji pod linkiem https://infowire.pl/gene-
ric/release/568531/za-tydzien-rusza-projekt-pilotazo-
wy-kobieca-infolinia-gedeon-richter-i-fundacja-eduka-
cji-spolecznej-w-trosce-o-zdrowie-kobiet?fbclid=IwAR)
QDM7Va5uBeedR3SZmNsGA-0AmipI4Hx7i_fleXFzoJ-
6gAwhQoXnNDoJQ

Jolanta Karońska
Kierownik MOPS

Infolinia dla Kobiet
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W dniu 17 września 2020 roku mieliśmy okazję świętować 
50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego Państwa Bar-
bary i Zygmunta Szulców. Burmistrz Miasta Piechowice 
Pan Jacek Kubielski  pogratulował Jubilatom pogratulo-
wał Małżonkom kierując do nich ciepłe słowa na temat 
długiego pożycia małżonków, wręczył kwiaty oraz medale 
okolicznościowe przyznane przez  Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Zacnym Jubilatom z okazji 50-lecia po-
życia małżeńskiego najserdeczniejsze życzenia zdrowia, 
pomyślności i szczęścia na dalsze lata wspólnego życia.

Kamila Winiarz 
Zastępca kierownika USC

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Dnia 24.09.2020 r. wycieczką z cyklu” Poznajemy Nasz 
Kraj” zakończyliśmy obchody Międzynarodowego Dnia 
Inwalidy.  49 Seniorów zwiedzało zamek Grodno z XIV 
wieku w Zagórzu Śląskim, neogotycki pałac Marianny 
Orańskiej z XIX wieku w Kamieńcu Ząbkowickim oraz 
Ząbkowice Śląskie z krzywą wieżą. Wycieczka ciekawa, 
atmosfera wspaniała. Uczestnicy zauroczeni  oglądanymi 
zabytkami. Dnia 30.09.2020 spotkaniem podsumowu-

jącym zakończyliśmy realizację zadania publicznego w 
zakresie profilaktyki zdrowotnej „ Impresje ruchowe dla 
seniorów”. 31 jednogodzinnych ćwiczeń przyniosło zda-
niem uczestniczek  zmianę nastawienia do aktywności 
ruchowej związaną z poprawą kondycji fizycznej i samo-
poczucia.

Wszystkie panie dziękując za możliwość brania udzia-
łu w projekcie stwierdziły potrzebę kontynuacji. Dzięki 
współpracy naszego koła z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej zarządzającym Miejskim Klubem Seniora od 
01.10.2020 zajęcia z takim samym programem będą pro-
wadzone do końca roku w rozszerzonym zakresie  3 razy 
w tygodniu. Zapraszamy chętnych do przyłączenia się z 
korzyścią dla swojego zdrowia. Dnia 03.10.2020 godnie 
prezentowaliśmy nasze miasto w barwnym korowodzie 
Seniorów inaugurującym „Senioralia” i obchody Między-
narodowego Dnia Seniora”

Henryk Janowski 
Przewodniczący Zarządu KOŁA Nr 9 PZEiI 

Seniorzy z koła nr 9 nie zmniejszają tempa

Informujemy, że na Facebooku Urzędu Miasta w Pie-
chowicach, w tym miesiącu, zamieściliśmy opis sylwet-

ki naszego ucznia Szkoły Podstawowej w Piechowicach 
Adam Kałwa, który osiąga wyniki sportowe w lekkiej 
atletyce i w tym roku zakwalifikował się do Mistrzostw 
Polski Młodzików PZLA, które odbyły się w Słupsku w 
dniach 26-27 września. Startowało tam ponad 850 naj-
lepszych polskich lekkoatletów w kategorii U16. Wśród 
nich 20 najlepszych trójskoczków kwalifikowanych wg 
rankingu sezonowego, gdzie zajął 14 miejsce, czwarte w 
swoim roczniku 2006. Adamowi gratulujemy i życzymy 
dalszych wyników.

z tekstu nadesłanego przez Adama Kałwę - trenera i ojca 
Adama Kałwy

Adam Kałwa zakwalifikował się na Mistrzostwa Polski
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Wraz z nadejściem okresu jesienno-zimowego, tzw. okre-
su grzewczego pojawia się problem, jakim jest spalanie 
odpadów w domowych piecach i kotłowniach.  Jak bar-
dzo jest to rozpowszechniony proceder, świadczą wielkie 
chmury czarnego dymu nad całą Polską – czy to mała 
wieś, czy wielkie miasto, ogromna willa czy biedna chatka. 
W niektórych miejscach dochodzi nawet do tego, że zwy-
kłe wyjście na spacer staje się wręcz niemożliwe z powodu 
ogromnych ilości dymu i pyłu w powietrzu. Dotyczy to 
również Piechowic, gdzie problem występuje już od wielu 
lat. 

Gdy z setek kominów wydobywa się trujący dym a wraz 
z nim - w wyniku spalania śmieci – do powietrza, które 
wdychamy, przedostają się substancje trujące dla wszyst-
kich organizmów żywych! Spalając 1 kg odpadów z PCV 
- torebki foliowe, plastikowe siatki, reklamówki, plastiko-
we butelki – wytwarzamy aż 280 litrów gazowego chloro-
wodoru, który tworzy z parą wodną kwas solny! Spalając 
1 kg pianki poliuretanowej, która występuje w obuwiu, 
odzieży, meblach wytwarza się 50 litrów cyjanowodoru 
tworzącego w połączeniu z wodą kwas pruski (śmiertel-
ną truciznę)! Jedną z najsilniejszych trucizn są chloro-
wane fenole, które występują w produktach użytych do 
konserwacji drewna. Spalając je produkujemy dioksyny 
– najbardziej szkodliwe substancje, jakie zidentyfikowano 
w środowisku. Dioksyny należą do najbardziej trujących, 

rakotwórczych substancji na świecie! Są 10 000 razy bar-
dziej trujące od cyjanku potasu, lecz ich działanie nie jest 
natychmiastowe. Toksyczne działanie dioksyn polega na 
powolnym, ale skutecznym uszkadzaniu narządów we-
wnętrznych: wątroby, płuc, nerek, rdzenia kręgowego lub 
kory mózgowej. Są odpowiedzialne za częste występowa-
nie nowotworów. Mają również działanie kancerogenne; 
przyczyniają się do powstania nowotworów, mięśniaków 
i chłoniaków! Szczególnie wrażliwe na działanie toksyn są 
dzieci. Pomyśl o nich, zanim znowu wrzucisz śmieci do 
pieca lub ogniska! Palenie śmieci, tak często usprawiedli-
wiane biedą, w ostatecznym rozrachunku zupełnie się nie 
opłaca. Nawet, gdy pominiemy koszty zdrowotne i przy-
spieszone zużycie kotła oraz komina, oszczędność opału 
dzięki spaleniu wszystkich domowych odpadów w cztero-
osobowej rodzinie to góra 200zł rocznie. Straty wielokrot-
nie tę kwotę przewyższają.

Skoro palenie śmieci nie daje zysku, to dlacze-
go wielu nadal to robi, zamiast wyrzucać śmie-
ci do śmietnika, za który obecnie i tak muszą płacić? 
To te same przyczyny, dla których ludzie giną bez sensu w 
pożarach od zapchanych kominów i zatruciach czadem, 
bo pozatykali kratki wentylacyjne. Czyste lenistwo, brak 
wiedzy, głupie przyzwyczajenia.

Andrzej Grysiński
Podinspektor do spraw ochrony środowiska

Spalanie śmieci truje Ciebie i Twoje dzieci!

Czy można ludziom przywrócić radość życia i optymizm w sy-
tuacji, kiedy liczba zachorowań na Covid-19 ciągle rośnie? To 
bardzo trudne, albo nawet niemożliwe. Można jednak zacho-
wując zalecenia sanitarne przerwać choć na krótką chwilę stan 
apatii i izolacji społecznej oraz przywrócić wiarę w lepsze jutro. 
Takim właśnie działaniem był sobotni, piechowicki Koncert 
Życzeń wypełniony muzyką  i serdecznymi życzeniami. Przy 
pięknej pogodzie przypiekano nad ogniskiem kiełbaski, dzieci 
próbowały swoich sił na kolorowym torze przeszkód, a podnie-
bienia cieszyły pyszne eko-produkty, domowe ciasta oraz ulu-
bione, dziecięce przysmaki popcorn i wata cukrowa. Wszystko 
to oprawione było w skoczne polskie przeboje, których słowa 
same cisnęły się na usta oraz w wiele pięknych życzeń. Życze-
nia zdrowia, pogody ducha i wytrwałości w tym trudnym cza-
sie płynęły od sąsiadów i przyjaciół z okazji różnych jubileuszy, 
i tak po prostu bez okazji. Najlepsze życzenia przekazał też 

mieszkańcom, a w szczególności nauczycielom i radnym oraz 
zarządowi PZERiI koła nr 9 p. Jacek Kubielski Burmistrz Miasta 
Piechowice. Miłą niespodzianką tego dnia były utwory śpiewa-
ne na żywo przez młodych, piechowickich wykonawców z gru-
py s-POK-oo. Mimo bardzo długiej przerwy w zajęciach wo-
kalnych Patrycja Pianko, Ola Wiatr i Krystian Żydołowicz dali 
radę. Odważnie i z wdziękiem dedykowali wykonywane przez 
siebie utwory mieszkańcom Piechowic i swoim bliskim. Wielkie 
brawa i gratulacje!  Jesteśmy przekonani, że plenerowy Koncert 
Życzeń sprawdził się jako formuła na czas pandemii i warto to 
działanie kontynuować. Dlatego zapraszamy już dzisiaj wszyst-
kich naszych mieszkańców na kolejne spotkania przy muzyce i 
ogniskach, które jeśli pogoda na to pozwoli odbędą się w dniach 
7 listopada br. i 5 grudnia br. Przypominamy, że formularze ży-
czeń dostępne są w informacji POK i na www.pok.piechowice.
pl .  Składajcie Państwo życzenia, to nic nie kosztuje, a cieszy.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania Zarządowi i 
członkom wspólnoty bloku nr 15 przy ul. Szkolnej w Piecho-
wicach oraz Radnym: Panu Leonowi Smolczyńskiemu i Panu 
Wojciechowi Zarównemu za pomoc w organizacji I edycji pie-
chowickiego Koncertu Życzeń.

Anna Kalisz 
Dyrektor Piechowickiego Ośrodka Kultury

Pierwszy Koncert Życzeń za nami
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Informujemy, że w Facebooku Urzędu Miasta w Pie-
chowicach zamieściliśmy informacje o wynikach 
sportowych naszych mieszkańców-uczniów w Mi-
strzostwach Polski w biatlonie letnim- cross w dniach 
4-6 września 2020 r. w Dusznikach Zdrój. Dotyczy 
to biegów indywidualnych / Konrad Badacz – złoto; 
Barbara Skrobiszewska – brąz, Radosław Jośko- brąz 
Katarzyna Kujałowicz 4 miejsce /, sprinterskich / 
Konrad Badacz – złoto, Barbara Skrobiszewska- zło-
to, ponadto: Dawid Miller- IV miejsce, Michał Szat-
kowski – V miejsce, Radosław Jośko-brąz /, sztafeto-
wych / złoto: Maciej Zawół, Dawid Miller i Michał 
Szatkowski (MKS Karkonosze); srebro: Młodzicy 
Młodsi- Maksymilian Kosmacz, Jakub Jedziniak , 
Radosław Jośko ( UKS Krokus); brąz: Juniorzy Młod-
si- Konrad Badacz, Szymon Jedzinika, Mikołaj Marek 
( MKS Karkonosze); VI miejsce Młodziaki Młosze- 
Julia Tarnowska, Martyna Maconko, Katarzyna Kuja-
łowicz (UKS Krokus Piechowice) /.

Ponadto w tym samym miejscu umieściliśmy infor-
macje o wynikach sportowych naszych mieszkań-
ców-uczniów w Mistrzostwach Polski w biathlonie 
letnim na nartorolkach w dniach 

2-4 październik 2020  także w Dusznikach Zdrój w 

konkurencjach: biegi sprinterskie: /Złoto- Konrad 
Badacz- Junior Młodszy Złoto- Dawid Miller- Mło-
dzików, Srebro- Michał Szatkowski- Młodzik VI 
miejsce- Barbara Skrobiszewska; Biegi pościgowe: 
Srebro- Konrad Badacz, VI miejsce- Szymon Jedzi-
niak – juniorzy Młodsi , V miejsce- Maciej Kojro- Ju-
niorach, V miejsce – Barbara Skrobiszewska- Junior-
ka Młodsza /.

Wszystkim sportowcom gratulujemy i życzymy dal-
szych wyników.

Z tekstu nadesłanego przez Ewelinę Jedziniak i Joan-
nę Badacz

Piechowickie Biathlonowe diamenty dominują  
na Mistrzostwach Polski

Wrzesień był dla przedszkolaków miesiącem, w którym 
miały okazję świętować we własnym, przedszkolnym gro-
nie, ale również  wychodzić naprzeciw potrzebom innych. 

Plastik?Rezygnuję.Redukuję.Segreguję. 27 Akcja 
Sprzątania Świata. 18 września już kolejny raz nasze 
przedszkolaki uczestniczyły w niniejszym wydarze-
niu. Wyjście poprzedzone było zajęciami przypomina-
jącymi o potrzebie dbania o ekologię.  Dzieci są co raz 
bardziej świadome odpowiedzialności za wspólne do-
bro, jakim jest środowisko. Z podejmują się tego za-
dania. Każda z grup wyposażona w rękawiczki, wor-
ki, z transparentami wyruszyła na wyznaczony teren, 
by pozbierać to, co zapomnieli po sobie zabrać inni.  
Miłym akcentem oznaczył się również Dzień Przed-
szkolaka.  Wypadł on w tym roku w niedzielę, ale na-
sze dzieci świętowały w poniedziałek. Podczas za-
baw w ogrodzie czekała na nie wata cukrowa. Poza 
tym dzieci otrzymały piękne kolorowanki. Jeszcze 
raz wszystkiego dobrego wszystkim przedszkolakom! 
Wrzesień to również tradycyjnie miesiąc, gdy obchodzi-
my Święto Pieczonego Ziemniaka. Projekt, w ramach 
którego przez cały tydzień dzieci miały  zajęcia, których 

głównym bohaterem był ziemniak. Piosenkę: „O ziem-
niaczku” było słychać w każdej z przedszkolnych sal. 
Ludki ziemniaczane, dekorowały korytarz i sale. Dzieci 
przebierały się za ziemniaczki. Uwieńczeniem Tygodnia 
Pieczonego Ziemniaka było piątkowe rozstrzygnięcie 
konkursu na „Ziemniaczanego Ludka”. Oprócz trzech 
głównych miejsc, każde dziecko biorące udział w kon-
kursie otrzymało drobny upominek. Gratulujemy wszyst-
kim pomysłowości w tworzeniu ziemniaczanych postaci.  

Anna Kubasiewicz, Przedszkole Samorządowe nr 2
wychowawczyni GRUPA II - „KANGURKI”

Wieści z Chatki Puchatka
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Spotkanie z Policjantem
W ramach realizacji programu wła-
snego „Bezpiecznie na co dzień” 16 
września  do przedszkola  „Pod Czer-
wonym muchomorem” przyjechał 
sierżant sztabowy Krzysztof Jankow-
ski z komisariatu nr II w Cieplicach. 
Wizyta policjanta odbyła się na za-
proszenie dyrekcji i wychowawców 
grup przedszkolnych. W spotkaniu 
uczestniczyły dzieci  z grup: Misie, Za-
jączki oraz Żabki. Tematem przewod-
nim było: bezpieczeństwo na drodze, 
w domu, w przedszkolu. Funkcjona-
riusz rozmawiał z przedszkolakami 
o bezpiecznym przechodzeniu przez 
jezdnię. Dzieci poznały prawidłowe 
zachowanie się podczas spotkania  z 
nieznajoma osobą. Zostały uświado-
mione że nie każdy dorosły chce być 
dla dzieci dobry i poczęstowanie się 
słodyczami  może być niebezpieczne dla zdrowia. 
Przedszkolaki  dowiedziały się jak mają zachować się 
podczas ataku psa oraz wraz z policjantem utrwala-
ły numery alarmowe i odpowiedzialne zachowanie 
się podczas pandemii. Wizyta była także okazją do 
opowiedzenia dzieciom o odpowiedzialnej służbie 
policjanta. W czasie spotkania przedszkolaki mogły 
obejrzeć radiowóz policyjny oraz zobaczyć podsta-
wowy sprzęt jakim dysponuje policjant. Wizyta Pana 
Dzielnicowego okazała się wielką atrakcją i przebie-

gła w bardzo miłej atmosferze. Dyrekcja przedszkola 
oraz grono pedagogiczne z dziećmi serdecznie dzię-
kują  za odwiedziny w przedszkolu oraz życzą Panu 
Krzysztofowi Jankowskiemu samych sukcesów zawo-
dowych oraz dużo zdrowia.

Joanna Monastyrska wychowawca grupy Żabki
Przedszkole Samorządowe nr 2

Dzień Przedszkolaka 
Ustanowiony przez sejm w 2013 roku, 20 września 
Dzień Przedszkolaka ma podkreślać wagę edukacji 
przedszkolnej w rozwoju dzieci oraz popularyzować 
nowoczesne wychowanie przedszkolne, a także in-
tegrować środowiska, osoby, instytucje, które mają 
wpływ na wizerunek i jakość ich funkcjonowania. 
Ale przede wszystkim dostarcza dzieciom okazji 
do świętowania, zabawy i czerpania radości z bycia 
przedszkolakiem.

Dziś w naszym ogrodzie przedszkolnym, przy śpie-
wie hymnu przedszkolnego zebrały się wszystkie 
grupy by razem świętować. Jako pierwsza głos za-
brała  Pani dyrektor i  jeszcze raz złożyła w imieniu 
swoim i wszystkich pracowników przedszkola, życze-
nia przedszkolakom z okazji ich święta.  Następnie 
wszystkie grupy zaprezentowały się przed kolegami. 
Gromkimi brawami przedszkolaki powitały naj-
młodszych, którzy po raz pierwszy publicznie wystą-
piły i zaśpiewały swoją poziomkową piosenkę.

Dzisiejsze świętowanie miało charakter ekologiczno 
- sportowy. Po krótkiej rozgrzewce dzieci ruszyły do 
konkurencji sportowych: toczenia ziemniaka po to-
rze, rzutu szyszkom do celu, biegu slalomem z szysz-
kom na łopatce, wożeniu kapusty na taczkach oraz 
wielu innych zadań. Sportowe konkurencje przery-
wały okrzyki i śmiechy dzieci. Na koniec sportowych 
rywalizacji dzieci wypuściły balony z życzeniami. Za 
wspaniałą sportową postawę i dobrą zabawę wszyst-
kie dzieci otrzymały bańki mydlane. Ale to nie jedyne 
niespodzianki. Dziś w naszym przedszkolu serwowa-
no pizzę.

Mamy nadzieję, że dzisiejsza impreza przyniosła nie-
zapomniane wrażenia i dużo radości naszym przed-
szkolakom. Dziękujemy Radzie Rodziców za zakup 
balonów i upominków.

Grażyna Popera
wychowawca grupy Misie
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