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Ciąg dalszy o spółce KSWiK.

Szanowni Państwo,
 próby nacisku na moją osobę, zmuszają mnie do 
napisania kolejnego artykułu wyjaśniającego sytuację w 
spółce KSWiK. Jak już pisałem, w poprzednim Informa-
torze Piechowickim, dokonuję szeregu działań zmierza-
jących do wyjścia Piechowic z KSWiK i nie poddam się 
póki nie osiągnę tego celu. Z tego też powodu jestem ata-
kowany przez różne osoby, których zachowanie wydaje 
mi się co najmniej dziwne, zwłaszcza, że niektórzy z nich 
są mieszkańcami Piechowic. Niektórzy w mediach piszą 
informacje sugerujące, jakobym, na szczeblu KSWiK, po-
dejmował działania, których absolutnie nie podejmuję.   
 Każdy rozsądnie myślący człowiek, powinien za-
uważyć, że naciski i próby dyskredytacji mojej osoby są 
niejako celowe. Stawiam więc pytanie retoryczne - czy za 
dobrze mi idzie i swoim działaniem jednak zmierzam do 
osiągnięcia celu czyli wyjścia ze spółki KSWiK? Komu i 
dlaczego zależy by mnie zdyskredytować? Myślę, że na to 
pytanie mieszkańcy Piechowic sami znajdą odpowiedź.
 Prawdą jest, że złożyłem wniosek o odwołanie 
prezesa spółki KSWiK. Swoją decyzję podjąłem po anali-
zie działań prezesa spółki wobec Piechowic. Skutkiem ta-
kiego wniosku było posiedzenie rady nadzorczej KSWiK, 
która podjęła decyzję o ogłoszeniu konkursu na prezesa 
i wiceprezesa spółki. Ustalono treść ogłoszeń i miejsca 
ich publikacji. Z portalu społecznościowego Facebook 
dowiedziałem się, że podobno wydano na ten cel 13.000 
zł. Zwracam jednak uwagę, że czas, miejsce i wielkość 
ogłoszenia oraz cenę publikacji ustalała rada nadzorcza 
spółki KSWiK. W tej sytuacji przypisywanie mi, że to na 
skutek mojego działania wydano podobno 13.000 zł jest 
co najmniej dziwne. Moim zdaniem nie było zasadności 
wydawania takich pieniędzy. 
 Podkreślenia wymaga także fakt, że publikacja 
ogłoszenia jest wynikiem jednomyślnego głosowania 
rady nadzorczej spółki KSWiK. Zwrócić należy również 
uwagę, że każdy z członków rady nadzorczej jest przed-
stawicielem innej gminy, reprezentującym interesy swojej 
gminy. Podsumowując należy stwierdzić, że nie tylko Pie-
chowice są niezadowolone z zarządu spółki KSWiK. W 
przeciwnym razie członkowie rady nadzorczej nie podję-
liby uchwały o ogłoszeniu konkursu na prezesa i wicepre-
zesa spółki. Informuję też, że dopiero po rozstrzygnięciu 
konkursu na nowych członków zarządu będzie można 
odwołać obecnego prezesa, by zachować ciągłość pracy 
zarządu spółki. 
 Dodaję, że jako mieszkaniec i Burmistrz Piecho-
wic, reprezentujący interesy mieszkańców, nie zgadzam 

się z wieloma poglądami i wizjami obecnego prezesa 
spółki. Między innymi, nie widzę zasadności połączenia 
KSWiK ze spółką Wodnik. Niezasadny jest też pomysł 
zmiany struktury organizacyjnej spółki, poprzez likwi-
dację oddziałów, ponieważ koszty działania spółki nie 
będą wtedy rozliczane na poszczególne gminy, w których 
powstają. Dla Piechowic niewątpliwie byłoby to nieko-
rzystne. 
 Ponadto, moim zdaniem, realizacja wielomilio-
nowej inwestycji związanej z wybudowaniem w Piecho-
wicach farmy fotowoltaicznej, o mocy powyżej 1000 KW 
jest wątpliwa, z powodu braku środków finansowych 
spółki na realizację takiej inwestycji, zwłaszcza, że w po-
przednim roku spółka nie była w stanie zrealizować w 
Piechowicach małego przedsięwzięcia czyli budowy ok. 
10 m bieżących kolektora kanalizacji ściekowej do pry-
watnych nieruchomości. Nie wspomnę, że i plan zago-
spodarowania przestrzennego Piechowic nie pozwala na 
budowę farmy fotowoltaicznej, o mocy od 1000 KW a jego 
zmiana niestety wymaga czasu. Poza tym taka inwesty-
cja realizowana dla potrzeb całej spółki KSWiK, z uwa-
gi na tzw. trwałość projektu, skutecznie zablokowałaby 
podział KSWiK i tym samym wyjście Piechowic ze spół-
ki. Moim zdaniem spółka powinna zacząć realizować w 
Piechowicach inwestycje dotyczące rozbudowy, budowy 
i modernizacji sieci kanalizacji ściekowej i wodociągowej. 
Tego jednak nie robi. Trzeba powiedzieć jasno, że dzisiaj 
Piechowice są w tym zakresie pokrzywdzone. KSWiK 
wykonuje wielomilionowe inwestycje w innych gminach 
pomijając Piechowice, które także ponoszą koszty utrzy-
mania spółki. Brak tych inwestycji zmusza Piechowice do 
samodzielnego wykonywania takich zadań. Informuję 
Mieszkańców Piechowic, że mamy już decyzje pozwole-
nia na budowę sieci kanalizacji ściekowej i wodociągowej 
dla Piechowic. Staram się także o uzyskanie dofinasowa-
nia do budowy sieci kanalizacji ściekowej i wodociągowej 
ze środków Unii Europejskiej. 
 Trzeba jasno powiedzieć, że ostatnie 10 lat to lata 
stracone dla Piechowic. Straciliśmy czas i możliwość uzy-
skania unijnych pieniędzy na realizację tych inwestycji. 
Niestety pozyskanie unijnych środków nie jest już takie 
łatwe, a i ich wysokość będzie znacznie niższa. 
 Reasumując, podkreślam, że będę w dalszym cią-
gu podejmował działania, zmierzające do wyjścia Piecho-
wic z KSWiK. Prowadzę także analizy prawne celowości 
wystąpienia przeciwko spółce o rekompensatę za utraco-
ne inwestycje.    
 Jednocześnie serdecznie dziękuje wszystkim 
Mieszkańcom Piechowic, którzy mnie wspierają i zanim 
wypowiedzą jakiekolwiek sądy rzetelnie zbierają infor-
mację, nie pozwalając na ich zwodzenie.  

                                                      Burmistrz Miasta Piechowice 
                                                                              Jacek Kubielski
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Zmiany i plany 
w Przedszkolu Samorządowym nr 1

Szanowni Państwo, 
 od 01.01.2020r. objęłam stanowisko dyrektora 
Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piechowicach. Moje 
pierwsze spotkanie z przedszkolem, a zwłaszcza jego wy-
gląd wzbudził we mnie wspomnienia minionych lat 80-
tych, a widok holu, ogrodu przedszkolnego i całego zaple-
cza  nie miał nic wspólnego ze współczesnością. Właśnie 
ten obraz był bodźcem do moich pierwszych działań. 
Wpuściłam światła do przedszkola odmalowując otwory 
okienne i likwidując firany. Wywiesiłam wszystkie dyplo-
my i puchary, którymi przedszkole może się pochwalić. 
Upiększyłam hol i szatnię w odrobinę zieleni przywiezio-
nej przez osoby, które biorą czynny udział w zmianach. W 
holu zorganizowałam biblioteczkę przedszkolną, z której 
dzieci mogą wypożyczać bajki do domu, które zostały 
dawno zapomniane przez wszystkich. Natomiast rodzice 
i inne osoby mogą bibliotekę tą wzbogacać o przyniesione 
do przedszkola książki. Cieszę się, że ten pomysł wzbu-
dził duże zainteresowanie wśród dzieci i ich rodziców, a 
ja mam nadzieję, że przyczyni się do propagowania czy-
telnictwa  u przedszkolaków i ich rodziców.
 Przy wsparciu rodziców malujemy pomieszcze-
nia zaniedbane od lat. Pierwszym  takim pomieszczeniem 
wymalowanym przy pomocy pracowników przedszkola 
jest sala ogólna, w której  nasza malarka artystyczna Pani 
Ania wymalowała bajkowe postaci przyjazne dzieciom. 
To tu 5 lutego 2020 r. odbył się pierwszy bal karnawałowy. 
Teraz malujemy toaletę starszaków.
 Ferie zimowe sprzyjają następnym remontom. 
W pierwszej kolejności  będzie podniesiona funkcjonal-
ność sali maluszków i szatni. Korzystając ze zmniejszonej 
frekwencji dzieci w tym okresie,  zostanie przeniesiona 
szatnia z holu ogólnego do pomieszczenia obok, w celu 
zadbania o zdrowie dzieci, które dotychczas były nara-
żane na zimne powietrze, dostające się z zewnątrz przez 
wejściowe drzwi wahadłowe.
 Następnym etapem będą zmiany organizacyjne 
związane z poprawą funkcjonowania przedszkola i doty-
czą one organizacji księgowości, archiwum przedszkol-
nego, założenia rejestratora ewidencji pobytu dziecka w 
przedszkolu, zainstalowanie monitoringu w celu poprawy 
bezpieczeństwa oraz zorganizowanie  pokoju nauczyciel-
skiego, z zapleczem przystosowanym do przygotowania 
zajęć edukacyjnych. Rozpoczęłam też działania zmierza-
jące do poszerzenia współpracy ze środowiskiem lokal-
nym, służbami użyteczności publicznej oraz pozostałymi 
placówkami oświatowymi.
 W tym roku jednak priorytetem będzie wykona-
nie prac, które nie udały się poprzedniej Pani Dyrektor. 
Myślę tu o modernizacji ogrodu przedszkolnego i jego 
otoczenia oraz bezpiecznym dojściu do przedszkola bez-
pośrednio od strony parkingu. Mam projekt architekto-

niczny tych zmian, który poleciłam zmienić i wzbogacić 
o moje pomysły. Ogród będzie doposażony w nowe za-
bawki oraz zostanie w nim wydzielona strefa ogródka dla 
dzieci, w których będą miały możliwość samodzielnego 
uprawiania warzyw i kwiatów. Odnowieniu ulegnie ogro-
dzenie przedszkolne. Zostanie utwardzony teren przed 
wejściem do ogrodu i budynku oraz zostanie wykonane 
utwardzone przejście, przez ogród, z i do parkingu znaj-
dującego się przy przedszkolu. Celem takich działań jest 
między innymi poprawienie bezpieczeństwa poruszania 
się dzieci i rodziców do przedszkola i z przedszkola.
 Kolejnym moim zamierzeniem jest stworzenie 
możliwości edukacyjnych dla naszych dzieci, które po-
trzebują wsparcia i fachowej pomocy w edukacji przed-
szkolnej. Takie działania przygotują ich do następnego 
etapu edukacyjnego jakim jest szkoła.  
 Żywię nadzieję, że zmiany będą przeprowadzo-
ne przy czynnym udziale  rodziców. Przyda się każda 
pomoc, ta  materialna jak i rzeczowa, a nawet wsparcie 
nas w pracach fizycznych na terenie  przedszkola. Osobi-
ście pilnuję by wszyscy pracownicy dawali swój wkład w 
poprawę jakości funkcjonowania przedszkola. Chcę aby 
nasze przedszkole było przyjazne dzieciom, rodzicom i 
pracownikom. Moim celem jest stworzenie dla dzieci i 
rodziców miejsca, w którym będziemy czuli się dobrze 
i bezpiecznie, tak jak w domu. Niech nasze przedszkole 
będzie miejscem, do którego wszystkie dzieci będą chcia-
ły uczęszczać. Nie chcę by przedszkole zarządzane przez 
mnie pozostało nostalgicznym wspomnieniem uczęsz-
czających do niego rodziców i przedszkolaków, gdzie 
mimo upływu lat  nic się nie zmieniło. 
 Jako dyrektor zdaję sobie sprawę, że przede mną 
stoi dużo zadań i oczekiwania lokalnej społeczności. Mam 
jednak nadzieję że przy wsparciu Pana Burmistrza, Rady 
Miasta Piechowice i  Kochanych Rodziców będę mogła je 
wszystkie zrealizować po to by Przedszkole Samorządowe 
nr 1 w Piechowicach było jak z bajki i w ten sposób godnie 
odzwierciedlało swoją nazwę „Chatka Puchatka’.
 Jednocześnie pragnę podziękować Panu Bur-
mistrzowi za natychmiastowe działanie pozwalające na 
zmiany w projekcie ogrodu przedszkolnego. 
Dziękuje też Rodzicom, Pracownikom i innym osobom, 
które czynnie przyczyniły się do pierwszych zmian w 
przedszkolu. 

 Kochani Rodzice! Bez Waszego wsparcia, dobre-
go słowa i pomocy nie byłoby tych  zmian, w tak krótkim 
czasie. 

Konstancja Kuśnierz-Mielcarek
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 
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Uzyskaj dofinansowanie
na wymianę źródła ciepła!

W dniu 28.01. br. w POK w Piechowicach odbyło się spotkanie informacyjne dot. programu
pn. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację źródeł ciepła na obszarze 
Aglomeracji Jeleniogórskiej”.

 Spotkanie, które cieszyło się dużym zaintereso-
waniem mieszkańców Piechowic zorganizowane zostało 
przez Karkonoską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz 
Urząd Miasta Piechowice.
 Projekt dofinansowany jest ze środków Europej-
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO-
WD 2014-2020, a maksymalne wsparcie finansowe może 
wynieść do 85 % wydatków kwalifikowanych.
 Więcej informacji w tym zakresie można uzyskać 
w KARR w Jeleniej Górze przy. ul. 1 Maja  27 lub tel. 75 752 
75 00.

Piechowice będą stawiać na fotowoltaikę
Fotowoltaika to dziś już nie tylko moda na „na-
prawianie świata”, czyli pozyskiwanie energii przy 
minimalnej ingerencji w środowisko. To przede 
wszystkim oszczędność. Bowiem dzięki własnej 
produkcji prądu możemy zapomnieć o rachun-
kach za energię przez większą część roku.

 Wciąż rosnące ceny energii elektrycznej stanowią 
już nie lada problem, ale jednocześnie wymuszają niejako 
konieczność poszukiwania alternatywnych rozwiązań. 
Jednym z najbardziej zauważalnych rozwiązań jest foto-
woltaika, dzięki której pozyskujemy prąd poprzez prze-
twarzanie energii słonecznej przy użyciu paneli fotowol-
taicznych. Obecnie to właśnie fotowoltaika i elektrownie 
wiatrowe to dwie największe składowe polskiej „zielonej 
energii”, przy tym najmniej ingerujące w środowisko.  Fo-
towoltaika opłaca się już zresztą wszystkim – inwestorom 
indywidualnym, firmom, instytucjom publicznym.
 Przygotowujemy wniosek o dofinansowanie 
z dolnośląskiego klastra energii, dzięki której panele 
słoneczne będą mogły być montowane na budynkach 
użyteczności publicznej – zapowiada Burmistrz Jacek 
Kubielski. Wstępnie wytypowano dwa obiekty : Szkołę 
Podstawową nr 2 oraz Przedszkole Samorządowe nr 2. 
Nie ulega wątpliwości, że takie działania przynieść mogą 
wyłącznie korzyści ekonomiczne i ekologiczne. Instalacja 
fotowoltaiczna, to doskonałe rozwiązanie w dobie rosną-
cego zużycia energii elektrycznej. Założenia tej inwestycji, 
opierają się na ekonomiczności i gospodarności, co prze-
kładać się będzie na znaczne oszczędności w wydatkach 
na energię elektryczną.  Ze wstępnych szacunków już wy-

nika, że panele fotowoltaiczne zamontowane na dachach 
oby budynków mogą w całości pokryć zapotrzebowanie 
na energie elektryczną w obu placówkach. Mam nadzieję, 
że tak pozyskaną energię całości wykorzystamy. Jeśli za-
potrzebowanie będzie mniejsze, to prąd oddamy do sieci, 
a gmina rozliczy się z zakładem energetycznym – dodaje 
Burmistrz - liczymy, że uda się pozyskać dofinansowanie, 
które pozwoli pokryć około 70 % kosztów tej inwestycji.
 Koncepcja i sama ewentualna realizacja tej inwe-
stycji, będącej działaniem całkowicie proekologicznym, 
jest bardzo ambitną strategią energetyczną samorządu 
Piechowic w czasie, gdy energetyka słoneczna stanowi 
jedną z najbardziej obiecujących gałęzi odnawialnych 
źródeł energii. 

red.
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 
już korzystają z nowego boiska

W poniedziałek (3 lutego) w Szkole Podstawowej nr 2 w Piechowicach oficjalnie oddano do 
użytku nowe boisko wielofunkcyjne.

W uroczystości zorganizowanej przez dyrekcję oraz 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 wziął udział 

Burmistrz miasta Jacek Kubielski, Senator RP Krzysztof 
Mróz, a także grono pedagogiczne, dyrektorzy sąsiednich 
szkół oraz proboszcz piechowickiej parafii ks. Ryszard 
Soroka.
 Pod wielkim wrażeniem nowo oddanej inwesty-
cji byli przede wszystkim uczniowie :
- Szkoła dobrze się rozwija, boisko robi duże wrażenie, 
będziemy z niego korzystać – powiedział Kacper z klasy 
V. - Boisko wybudowane w idealnym miejscu. Myślę, że 
zarówno podczas zajęć jak i przerw dużo uczniów będzie 
tam chodzić – dzielił się swoimi spostrzeżeniami Konrad.
- Będziemy grać w kosza, w piłkę nożną. Bardzo się cieszę 
i myślę, że spędzimy tam sporo czasu – mówiła Adrianna.
 Rozbudowa bazy sportowej była konieczna. Do 
tej pory większość zajęć odbywała się na sali gimnastyc-
znej.
- Stan naszej infrastruktury sportowej był niezadowalający. 
Teraz mamy boisko zarówno do piłki nożnej, koszykówki 
czy siatkówki. Podnosi to prestiż i poprawia wizerunek 
naszej szkoły. Boiska, którymi dysponowaliśmy, nie 
spełniały standardów bezpieczeństwa – powiedziała 
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2, Elżbieta Piątkiewicz 
– Pałka.
- Jest to rejon dolnych Piechowic, gdzie takiego boiska nie 
było. Teraz zarówno uczniowie jak i mieszkańcy tej części 
miasta mają obiekt na wyciągnięcie ręki. Mam nadzieję, 
że będzie służył młodym sportowcom – powiedział Bur-
mistrz Jacek Kubielski.
 Inwestycja została rozpoczęta we wrześniu. Jej 
całkowity koszt – 470 tysięcy złotych w całości został 

pokryty z budżetu miasta. W planach jest rozszerzenie 
infrastruktury sportowej placówki o bieżnię, czy elemen-
ty do uprawiania lekkiej atletyki. Szkoła prowadzi także 
inne działania inwestycyjne. Dyrekcja stara się o pozys-
kanie środków na remont stołówki szkolnej.
- Mam nadzieję, że otrzymamy dofinansowanie i 
będziemy w stanie wyremontować naszą stołówkę. Obec-
na nie spełnia wymogów, była wyłączona z eksploatacji 
kilkadziesiąt lat. Mamy zaplanowany w budżecie mia-
sta wkład własny, przystąpimy do projektu. Dzięki temu 
będziemy mogli żywić nie tylko nasze dzieci, ale także 
uczniów z innych placówek oświatowych, w formie cater-
ingu – zapowiada dyrektor Elżbieta Piątkiewicz-Pałka.
 Uroczystość zakończyła się uroczystym 
przecięciem wstęgi. Chwilę później uczniowie rozegrali 
krótki mecz pokazowy.

Adrian Klimas.
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Plan wydatków inwestycyjnych w przedszkolach. 
Rozpoczął się nowy rok budżetowy, w którym zaplanowano środki finansowe na inwestycje 
w piechowickich przedszkolach. 

 W tym roku w Przedszkolu Samorządowym nr 2 
przy ul. Nadrzecznej 1 zostanie wykonana nowa sieć wo-
dociągowo-kanalizacyjna. Dodatkowo dzieci będą miały 
wyremontowane łazienki, które nie były modernizowa-
ne od kilkudziesięciu lat. W budżecie na ten cel zostało 
przeznaczone 250 000 zł.  Część radnych chciałaby nowej 
lokalizacji przedszkola jednak należy zwrócić uwagę, że 
aktualnie naszej Gminy nie stać na taki wydatek. Mu-
simy budować sieć wodociągową i kanalizacyjną. Dużo 
do życzenia pozostawia gminny stan dróg czy oświetle-
nia ulicznego. Konieczna jest poprawa bezpieczeństwa 
w mieście.  W takiej sytuacji, więc dbanie o należy stan 
techniczny Przedszkola Samorządowego nr 2 jest jedy-
nym słusznym działaniem Gminy.
 Podobnych działań wymaga Przedszkole Samo-
rządowe nr 1 przy ul. Kryształowej 77 gdzie obowiązki 
przejęła Pani Konstancja Kuśnierz-Mielcarek, osoba 
energiczna, z dużym doświadczeniem zawodowym i 
wieloma pomysłami. Już po pierwszym miesiącu jej pra-
cy rodzice mogą zaobserwować zmiany w wyglądzie w 

środku przedszkola, w podejściu do rodziców, mobilizacji 
nauczycieli. Dzieci mogą się cieszyć w tym przedszkolu 
przyjaznym holem, odmalowanymi salami, podręczną 
biblioteczką wymiany książek czy nową „bajkową” salą. 
To tylko początek zmian inicjowanych przez dyrektora 
placówki. W tym roku w przedszkolu zostanie wykonany 
nowy plac zabaw z edukacyjnym warzywnikiem dla dzie-
ci oraz ścieżka łącząca parking z wejściem do przedszko-
la, co spowoduje bezpieczne dotarcie do budynku przed-
szkolnego. 
 Mieszkańcy muszą mieć świadomość, że oświata 
w budżecie Gminy Miejskiej Piechowice pochłania ponad 
7 mln złotych rocznie, co stanowi 19, 5 % budżetu Gminy, 
w tym dotacje i subwencje stanowią kwotę ok. 2 600 000 
zł natomiast opłaty dokonywane przez rodziców to ok. 
250 000 zł.

Kamila Misztela
Podinspektor ds. oświaty i kadr

Sportowcy na medal!
W dniach 10-16.02.2020 w Wiśle rozegrana została Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w 
biathlonie. Mieszkańcy naszego miasta spisali się na medal.

I dzień bieg sprinterski

• ZŁOTO dla Konrada Badacz w Juniorach Młodszych
• SREBRO dla Barbary Skrobiszewskiej w juniorkach 

młodszych

W pierwszej dziesiątce uplasowali się: Maciej Kojro, Szy-
mon Jedziniak

II dzień bieg pościgowy

• ZŁOTO dla Konrada Badacz - w juniorów młodszych
• SREBRO dla  Barbary Skrobiszewskiej w juniorkach 

młodszych

8 miejsce Szymona Jedziniaka

III dzień biegi indywidualne

• ZŁOTY MEDAL Konrada Badacza 
• 5 miejsce Barbara Skrobiszewska w juniorkach młod-

szych
• 6 miejsce Maciek Kojro w juniorach 

 
IV dzień biegi sztafetowe

BRĄZ sztafety juniorów młodszych w składzie: Konrad 
Badacz, Mikołaj Marek i Szymon Jedziniak

Wszyscy zawodnicy rozpoczynali karierę w UKS Krokus 
Piechowice.
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Dzięki dużemu zaangażowaniu całej społeczności klubowej oraz przychylności Pani Dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 107 w Wojcieszycach, przy wsparciu finansowym Miejskiej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych-Urzędu Miasta w dniu 15 lutego 2020 roku  w sali gim-
nastycznej Szkoły Podstawowej nr 107 odbyło się Integracyjne Spotkanie Klubów Abstynenckich 
połączone z XXIX Rocznicą Powstania Klubu Abstynenta ,,EDEN”.

 Dużą radość sprawiła nam obecność Pana Bur-
mistrza miasta Piechowice Pana Jacka Kubielskiego, 
Przedstawiciela Urzędu Miasta Piechowic Pani Anny 
Szalej-John, byłego Burmistrza miasta Piechowice Pana 
Witolda Rudolfa z małżonką, Przewodniczącej Gminnej 
Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
ze Szklarskiej Poręby Pani Elżbiety Pawłowskiej z mę-
żem, terapeutów ds. Uzależnień Mirosława Lupy, Piotra 
Konopnickiego, Andrzeja Koralewskiego oraz Doroty 
Koralewskiej. Przybyli do nas przyjaciele z wojewódz-
twa Dolnośląskiego, z Klubów Abstynenckich oraz Grup 
Trzeźwościowych: Szklarska Poręba, Strzegom, Bolesła-
wiec, Lubań, Jelenia Góra, Legnica, Złotoryja, Świdnica, 
Świerzawa, Jeżów Sudecki, Olszyna, Wałbrzych, Miłków, 
Chojnów, Bolków, Mirsk, Karpacz, Jawor, Kopaniec i 
Świeradów Zdrój.  
 Dzięki wsparciu finansowemu Miejskiej Komi-
sji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Panu 
Burmistrzowi Miasta Piechowice oraz sponsorom mo-
gliśmy poczęstować naszych gości i przyjaciół ciastem, 
kawą, herbatą i napojami oraz zorganizować loteryjkę 
fantową, z której dochód przeznaczyliśmy na opłatę ze-
społu muzycznego, który grał i bawił naszych gości do 
późnych godzin nocnych. Z dużą satysfakcją stwierdza-
my, że wspólne działania z Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
nr 107 w Wojcieszycach, Miejską Komisją ds. Rozwiązy-

wania Problemów Alkoholowych i Urzędu Miasta Pie-
chowice kolejny raz zaowocowały pięknym przeżyciem 
dla wielu trzeźwych ludzi, a było nas około 155 osób.
 Serdeczne Podziękowania dla Pana Adama Spo-
lnika za użyczenie Sali Gimnastycznej należącej do Szko-
ły Podstawowej nr 107 w Wojcieszycach oraz pomoc i 
życzliwość przy organizacji XXIX Rocznicy powstania 
Klubu Abstynenta ,,EDEN”. Mamy nadzieję na dalszą 
owocną współpracę.

Klub Abstynenta EDEN

XXIX Rocznica 
Klubu Abstynenta „EDEN”



8 Informator Piechowicki • Luty 2020 • numer 2/20

 22 lutego pożegnaliśmy czas baletów  Karnawa-
łowym Balem Przebierańców, z którego relacja w następ-
nym informatorze.
 4 marca rozpoczynamy  realizację zadania pu-
blicznego w zakresie profilaktyki zdrowotnej pod nazwą 
„Impresje ruchowe dla Seniorów”. Zadanie to realizowane 
w roku 2019  uzyskało bardzo pozytywną opinię uczest-
niczek. Zajęcia prowadziła (i w tym roku również będzie) 
rehabilitantka Pani Aneta Blicharska – mgr fizjoterapii 
specjalista z rehabilitacji ruchowej. Zajęcia przeznaczone 
są dla wszystkich seniorów, którzy pragną poprawić swoją 
kondycję, zadbać o dobre samopoczucie oraz zwiększyć 
swoją witalność. Uwzględniając potrzebę takiej terapii 
w naszej grupie wiekowej dzięki uzyskanym środkom 
finansowym, za które dziękujemy Panu Burmistrzowi 
Miasta Piechowice  Jackowi Kubielskiemu, będziemy re-
alizowali dwie tury: wiosenna - 14 zajęć marzec – maj i 
jesienna- 14 zajęć wrzesień – październik. Od 12.02. roz-
poczęliśmy zapisy – zapraszamy!
 Realizując przyjęty na zebraniu członków (27 
stycznia tego roku) plan działań informujemy:
• 19 marca organizujemy wycieczkę  do STAREJ KO-

PALNI w Wałbrzychu, szczegóły w ogłoszeniach. 

• Zarząd Koła zaprasza  zainteresowanych  historią 
naszego koła, która od 2012 roku zapisywana jest w 
kronice do obejrzenia jej w środy w naszym biurze 
od godz. 10-tej do 13-tej. Animatorem i wykonawcą 
kroniki od początku jest Zofia Grabias- Baranowska.  
Zawarte w niej informacje i ponad 550 zdjęć stanowią 
ciekawe i miłe wspomnienia dla wielu z nas – trzeba 
to zobaczyć. 

Zarząd Koła Nr 9 

Karnawał u Seniorów
Karnawał u piechowickich Seniorów to (18 stycznia i 2 lutego) popołudniowe wieczorki 
taneczne (fajfy) w POK. Świetnie opracowane muzycznie i poprowadzone przez Grażynę 
Jędrzejek. Było wesoło, energetycznie i nastrojowo. To spotkania jednoczące i integrujące 
naszą społeczność.

Przed Nami XIII edycja Futsal Cup
Piechowicki turniej futsalu już od lat gości najlepsze 
drużyny piłkarskie w naszym regionie. Dla wielu ekip 
jest to doskonały przerywnik w trudzie zimowych 
przygotowań. Kolejna, 13 już edycja turnieju zostanie 
rozegrana 7 marca 2020r. na hali sportowej przy Szko-
le Podstawowej nr 1 w Piechowicach. 

Organizatorzy proszą wszystkie zgłoszone do turnie-
ju drużyny o zebranie się w dniu zawodów o godzinie 
9:00. Godzinę później będzie miało miejsce oficjalne 
rozpoczęcie turnieju. 

Wszelkie informacje na temat zawodów, zapisów czy 
kwestii organizacyjnych można uzyskać kontaktując 
się z organizatorami. Numer telefonu : 75 75 48 909.

ZAPRASZAMY!
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W tym roku do eliminacji zgłosiło się w sumie 28 dru-
żyn. Do turnieju finałowego, który odbywał się w 

budynku Zespołu Szkół Technicznych i Licealnych w Pie-
chowicach zakwalifikowało się ostatecznie 16 najlepszych 
ekip – 8 do turnieju CS:GO i 8 rywalizujących w LOL̀ a.
Są to drużyny z niemal całej Polski. W tym roku przyje-
chał do nas m.in. Kacper „dream” Krawiec czy Wojciech 
„RAKer” Gackowski. Są też zawodnicy, którzy uczestni-
czyli w poprzednich edycjach turnieju – mówił Norbert 
Kowalik, organizator turnieju, uczeń ZSTiL w Piechowi-
cach.
 Kilkudniowe zawody w Piechowicach są uważa-
ne za jedne z najlepiej zorganizowanych. Na taką renomę 
pracują zarówno dyrekcja, nauczyciele jak i sami ucznio-
wie, dla których jest to sprawdzian wiedzy i umiejętności, 
które nabyli podczas zajęć na kierunku e-sportowym.
- Wszystko odbywa się na najwyższym poziomie. Nie 
ma żadnych problemów. Sam poziom jest bardzo wyso-
ki. Przyjechaliśmy tutaj z Kędzierzyna Koźla, ale są też 
zawodnicy z Lublina, Wrocławia, Raciborza. Warto tutaj 
przyjechać. Turniejowi towarzyszą wielkie emocje, w tym 
roku mamy też ciekawe nagrody – mówił Kacper Krawiec 
z drużyny „Absolutne Zero”.
 Dla zawodników zorganizowano stanowiska do 
gry w dwóch oddzielnych salach. Dla kibiców i rodziców 
zawodników przygotowano specjalną salę z telebimem, 
na którym na żywo można było śledzić rywalizację. Po 
raz kolejny dzięki staraniom Norberta Kowalika zawody 
transmitowane były na żywo w internecie. Dla zawod-
ników przygotowano catering, aby mogli się posilić po-
między wyczerpującymi meczami. - W samej rozgrywce 
ważna jest komunikacja z drugą osobą. Trzeba szybko po-
dejmować decyzję, myśleć nad taktyką, pracować zespo-
łowo, bo tylko dobra gra całego zespołu jest w stanie za-
gwarantować sukces – tłumaczy Kacper Krawiec. - Taki 

turniej to świetny sprawdzian dla organizatorów. Trzeba 
zaznaczyć, że tak jak jest zapotrzebowanie na dobrych 
graczy, tak samo poszukiwane są osoby, które będą w sta-
nie pracować przy organizacji największych turniejów na 
świecie. W tej branży jest także miejsce dla osób, które 
będą pracować przy transmisji zawodów oraz ich szeroko 
rozumianej promocji. Dlatego fajnie, że powstają kierun-
ki e-sportowe tak jak tutaj w Piechowicach – mówił Jacek 
Kurek, z drużyny „Zero Absolutne”.
 Popularność e-sportu w naszym kraju stale ro-
śnie. Wielu graczy grę i rywalizację w turniejach trak-
tuje jako swoją pracę i źródło zarobkowania. Wystarczy 
wspomnieć, że nagrody za wygranie turnieju wysokiej 
rangi sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. Za zwycię-
stwo w piechowickim turnieju najlepsze ekipy otrzymy-
wały sprzęt komputerowy – zaawansowane klawiatury 
czy głośniki gamingowe. Zawody są świetną wizytówką 
dla szkoły, która jako jedyna w naszym regionie i jedna z 
niewielu szkół w Polsce oferuje możliwość kształcenia na 
kierunku e-sportowym.

Adrian Klimas

Już od kilku lat w okresie ferii zimowych w Piechowicach odbywa się turniej e-sportowy. 
W tym roku po raz pierwszy na dwóch różnych platformach : Counter Strike Global Offen-
sive, a także popularnym wśród graczy League of Legends.

E-sportowcy 
rywalizowali w ZSTiL
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NOWINKI z JEDYNKI 
 fb/sp1piechowice 

 sp1piechowice 
   www.sp1piechowice.ovh 

----------------------------------------------------------- 
Oto kilka newsów z życia naszej szkoły : 

 
 

 Szkoła Podstawowa nr 1 łączy pokolenia! 

To przewodni motyw wyjątkowego wieczoru, który odbył       
się 30 stycznia w naszej szkole.Na zaproszenie Pani        
Dyrektor i Grona Pedagogicznego przybyli do Jedynki       
emerytowani pracownicy szkoły. Uczniowie klasy I i klas        
VII-VIII oraz zespół Kolorowe Nutki przygotowali na tę        
okazję występy artystyczne. Podczas słodkiego     
poczęstunku toczyły się rozmowy o wspólnych      
przeżyciach w pracy zawodowej, o naszej szkole, o        
przyszłości oświaty. Czar wspomnień podkreślała     
prezentacja zdjęć z kronik szkoły. Spotkanie przebiegało       
w miłej atmosferze. Nasze serca wypełnia wdzięczność       
dla wszystkich przybyłych Gości za lata oddanej pracy w         
naszej placówce, za wychowanie wielu pokoleń      
piechowiczan, za tworzenie historii SP 1. Czekamy z        
radością na kolejne spotkanie. 

 

Nasze Karoliny w finale… 
 
Uczennice klas siódmych w ustnej części finału konkursu        
Zdolny Ślązak! 
Karolina Zawlik z klasy VII b i Karolina Krystowska,         
uczennica klasy VII a, po części pisemnej finału        
zakwalifikowały się do części ustnej konkursu z języka        
polskiego i języka angielskiego. Gratulujemy     
dziewczętom! Będziemy im kibicować podczas kolejnych      
zmagań konkursowych końcem lutego i na początku       
marca. 
 

 

  SUPERKODERZY naszej szkoły 

W dzisiejszym świecie zaawansowanego postępu     
technologicznego, który błyskawicznie zmienia życie     
każdego pokolenia, umiejętność programowania staje się      
niezbędna. Nasi uczniowie od wielu lat uczestniczą w        
działaniach edukacyjnych Fundacji Orange. Dzięki nim      
uczą się programowania w praktyce, rozwijają      
kreatywność, umiejętność logicznego myślenia i pracy w       
zespole. Tym razem uczniowie naszej szkoły z okazji        
Europejskiego Tygodnia Kodowania, wspieranego przez     
Ministerstwo Cyfryzacji, wzięli udział w Godzinie      
Kodowania. To jedna z największych inicjatyw      
edukacyjnych na świecie. Dzięki podjętym działaniom      
przyszli informatycy rozwijali umiejętność programowania i      
zgłębiali metody informatyki i ich zastosowanie. 

 

Zdobywamy wiedzę…poza murami szkoły 

Świat, ludzie, wydarzenia, czyli codzienność, to ogromna       
ilość fascynujących tematów i doświadczeń edukacyjnych.      
Uczniowie naszej szkoły otrzymują wiele możliwości do       
zdobywania wiedzy i doskonalenia umiejętności nie tylko       
w budynku szkoły. Klasa II odwiedziła Dolnośląski Zespół        
Parków Krajobrazowych w Sobieszowie. Uczestniczyła w      
warsztatach poświęconych leśnym drapieżcom. Dzieci z      
zaciekawieniem obejrzały prezentację multimedialną o     
życiu zwierząt i eksplorowały zwierzęce eksponaty. W       
części praktycznej wykazały się kreatywnością w      
tworzeniu sowy. Z kolei uczniowie klas IV-VI poszerzali        
horyzonty i pielęgnowali własną wrażliwość podczas      
wspólnego obejrzenia przedstawienia teatralnego w     
Zdrojowym Teatrze Animacji pod tajemniczym tytułem Kto       
się boi Pani Eś. Zmierzyli się z jakże trudnym i          
niepokojącym tematem śmierci. To doświadczenie     
teatralne zaowocowało dojrzałymi przemyśleniami i     
ciekawymi recenzjami spektaklu. Liczymy, że     
podejmowane przez nas działania mogą w przyszłości       
zaowocować u uczniów prawdziwą pasją bądź hobby. 

 

Karnawałowo i u nas! 

Moc dobrej muzyki, moc wyjątkowej atmosfery i moc        
fantastycznej zabawy towarzyszyły naszym uczniom z klas       
IV-VIII podczas szkolnej dyskoteki, która odbyła się z        
inicjatywy Samorządu Szkolnego w czwartek, 6 lutego w        
POK-u. Natomiast uczniowie klas I-III w piątkowe       
przedpołudnie bawili się ochoczo i w baśniowym anturażu        
na balu karnawałowym. Tym akcentem zakończyliśmy      
pierwszy semestr nauki w tym roku szkolnym. Przed nami         
ferie zimowe- czas upragnionego odpoczynku. Zapewne      
rytmy wspólnej zabawy zmotywują naszych uczniów do       
atrakcyjnego i bezpiecznego spędzania zimowej przerwy. 
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Szkoła PodStawowa nr 2 

Wesołe Dni w styczniu
             
 Kolejny miesiąc w naszej szkole uatrakcyjniają 
działania związane z obchodami nietypowych dni.  17 
stycznia uczniowie wzięli udział w projekcie pt. „Dzień 
Młodych Wynalazców”. Wszystkich zaskoczyła pomysło-
wość, koncepcja i różnorodność przedstawionych inno-
wacji. Na wyróżnienie zasługują uczniowie klasy V B, któ-
rzy przedstawili najciekawsze pomysły. Wśród projektów 
dominował Wehikuł Czasu, maszyny do produkcji zdro-
wej żywności oraz urządzenia kolorujące rzeczywistość. 
Prace uczniów można było obejrzeć w holu szkoły.
           20 stycznia klasy edukacji wczesnoszkolnej miały 
swój Dzień Pingwina. Uczniowie przynieśli do szkoły ma-
skotki i książeczki, w których bohaterami były pingwinki. 
Podczas lekcji odczytywali najciekawsze fragmenty, oma-
wiali przygody zwierzątek oraz wspólnie malowali posta-
cie. 
            Szkoła prowadzi również wiele działań proeko-
logicznych. Jednym z nich był Dzień bez Opakowań Fo-
liowych obchodzony 23 stycznia. W tym dniu uczniowie 
szczególnie starali się być Eco. Ich zadaniem było przy-
niesienie drugiego śniadania  w biodegradalnym opako-
waniu. Uczniowie wykonali wiele plakatów nawołujących 
do zachowań sprzyjających ochronie środowiska. Wyka-
zali się dużą wiedzą dotycząca zagrożeń spowodowanych 
działalnością człowieka oraz znajomością tematu w za-
kresie działań ekologicznych.   

Wycieczka do Muzeum Karkonoskiego 
w Jeleniej Górze

 31 stycznia klasa I A i II A odwiedziła Muzeum 
Karkonoskie w Jeleniej Górze.  Uczniowie wzięli udział w 
ofercie edukacyjnej muzeum dla klas I-III szkoły podsta-
wowej.  Zajęcia przeznaczone dla najmłodszych, miały na 
celu zainteresować dzieci miejscami związanymi z kultu-
rą naszego regionu tj.  Muzeum. Zajęcia są  przeznaczone 
przede wszystkim dla dzieci odwiedzających muzeum po 
raz pierwszy, służą poznaniu obiektu, uczniowie dowie-

dzieli się co to takiego jest Muzeum, co to jest za miejsce, 
czym się zajmuje, do czego jest powołane. Na zakończenie 
wzięli udział w zajęciach plastycznych mających na celu 
przybliżenie tematyki szklarstwa na przykładzie wystawy 
szkła artystycznego. Uczniowie sami wykonali prace na 
szkle. Swoje dzieła zabrali do domu.

Bezpieczne ferie
 6 lutego w naszej szkole we wszystkich klasach 
odbyła się prelekcja przygotowana przez funkcjonariuszy 
II-go Komisariatu Policji w Jeleniej Górze.  W ramach pro-
gramu „Świadomy Junior” uczniowie zostali poinformo-
wani jak bezpiecznie spędzić ferie zimowych. Panowie Po-
licjanci przekazali uczniom ważne informacje dotyczące 
zasad bezpieczeństwa. Przypomnieli numery alarmowe, 
powiedzieli jak zachować się przy spotkaniach z obcymi 
osobami. Również uświadomili uczniom jak bezpiecznie 
szusować na nartach oraz uprawiać sporty zimowe na sto-
kach górskich, aby bez kontuzji, zdrowi i wypoczęci wró-
cili  do szkoły po feriach zimowych.

Podziękowania

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w 
Piechowicach składa serdeczne podziękowania Panu 
Mirosławowi Formie za zorganizowanie nieodpłatnej  
i profesjonalnej obsługi didżejowskiej podczas zabawy 
karnawałowej dla uczniów klas IV-VI przeprowadzonej 6 
lutego 2020r.

SP2
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PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1
Styczniowe
wieści 
z Chatki 
Puchatka

W „Chatce Puchatka” nowy rok zaczęliśmy bardzo in-
tensywnie, działo się wiele. 
 W niedzielę, 19 stycznia, dzieci z naszego przed-
szkola wzięły udział w Kolędowaniu, które odbyło się w 
Kościele pw. Świętego Antoniego w Piechowicach. Dzieci 
wraz z Paniami nauczycielkami wystąpiły przed gronem 
przybyłych gości i pięknie zaśpiewały kolędy. 
 Niedługo po tym wydarzeniu,  a mianowicie dnia 
21 stycznia, obchodziliśmy w naszym przedszkolu Dzień 
Babci i Dziadka. Na początku zebraliśmy się w pięknie 
przygotowanej i przystrojonej na tę okazję Sali Ogólnej 
naszego Przedszkola. Nasze kochane Babcie i wspaniali 
Dziadkowie przybyli bardzo tłumnie, a sala była wypeł-
niona po brzegi. Rozpoczęliśmy występy, każda z grup 
począwszy od najmłodszych Pszczółek, a skończywszy 
na Starszakach „Mądrych Sowach” zaśpiewała piosenki i 
wyrecytowała wierszyki dla swoich Babć i Dziadków, któ-
re z zapałem ćwiczyły wraz ze swoimi Paniami nauczy-
cielkami przez wiele dni. Dzieci przedstawiły również 
skecz o Babci i Dziadku, śmiechu było co niemiara. Po 
skończonych występach, każda z grup wraz z zaproszo-
nymi gośćmi udała się do swoich sal na słodki poczęstu-
nek przygotowany przez Rodziców naszych Przedszkola-
ków oraz coś ciepłego do picia. 
 Na sam koniec miesiąca również nie brakowało 
nam atrakcji. 28 stycznia wystąpił dla nas Teatrzyk Ku-
kiełkowy „PIXEL” w przedstawieniu „Trzy małe świnki”. 
Po świetnym występie zorganizowana została dla dzieci 
sesja zdjęciowa w scenerii z „Krainy Lodu”. 
 

Natomiast 30 stycznia do naszego Przedszkola za sprawą 
Rady Rodziców, przybył Magik Michał, który przedstawił 
magiczne sztuczki, a w niejednej z nich dzieci brały czyn-
ny udział. Dzieci z zafascynowaniem patrzyły na sztuczki 
wykonywane przez Magika, a uśmiechy nie schodziły z 
buź. W imieniu dzieci oraz pracowników przedszkola, 
serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za zorganizowa-
nie tak świetnej zabawy. 

Przedszkole Samorządowe nr 1

Burmistrz Miasta Jacek Kubielski serdecznie zaprasza wszystkich 
piechowickich  seniorów, a także mieszkańców 

na uroczyste otwarcie 
Dziennego Klubu Seniora w Piechowicach. 

11 marca o godz.10:00, Piechowice ulica Kamienna 1
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PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2

 Od kilku lat nasze 
przedszkole bierze udział 
w konkursie plastycznym 
organizowanym przez    
Zarząd Oddziału Powia-
towego ZOSP RP oraz 
Komendę Miejską PSP   w 
Jeleniej Górze   pt. „Straż 
Pożarna uczy, pomaga, ra-
tuje” w ramach ogólnopolskiego programu „Młodzież Za-
pobiega Pożarom”.  Ogółem nadesłano 244 prace. W dniu 
30 grudnia 2019 r. W Książnicy Karkonoskiej komisja 
konkursowa  ogłosiła wyniki.  Pierwsze miejsce  na etapie 
powiatowym zajęła Marysia Dobrowolska, która uczęsz-
cza do grupy „Jeżyki” w naszym Przedszkolu.  Gratuluje-
my!

 „Dziękujemy  wam dziadkowie, 
to bardzo wam się chwali -

żeście nam rodziców, 
tak dobrze wychowali.

Bez was byłby smutny świat
Żyj nam Babciu, żyj nam Dziadku 

co najmniej dwieście lat”

 Dnia  22 stycznia odbyła się  uroczystość, która 
w naszym przedszkolu jest już tradycją – Dzień Babci i 
Dziadka. W tym roku jednak, dzięki zaangażowaniu Rady 
Rodziców, święto to odbyło się w Piechowickim Ośrodku 
Kultury. Rodzice naszych pociech przygotowali ciasta, 
które za niewielką opłatą można było nabyć. Pozyskane w 
ten sposób fundusze przekazano na Radę Rodziców. Po-
mysłodawcy tego projektu, nawet w najśmielszych ocze-
kiwaniach nie spodziewali się takiej kwoty. Serdecznie 
dziękujemy rodzicom za pyszne wypieki i zaangażowanie 
a dziadkom za przybycie   i wsparcie.
 Na początku uroczystości pani dyrektor Bożena 
Woś przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami, a to-
warzyszyła jej Oliwia, która zapowiadała wszystkie grupy, 
które pojawiały się na scenie. W pięknie udekorowanej 
sali,  grupy: Żabek, Zajączków, Misiów i Jeżyków przed-
stawiły program artystyczny. Oprócz montażu słowno – 
muzycznego, zaproszeni goście obejrzeli pokazy taneczne 
w wykonaniu swoich wnuczek i  wnuków. Następnie dzie-
ci obdarowały swoich ukochanych dziadków upomin-
kami – czerwonymi serduszkami. Była jeszcze wspólna 
zabawa przy piosenkach. Frekwencja dopisała. Czcigodni 
goście ze wzruszeniem odbierali czułe słowa kierowane 
pod ich adresem. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy Ro-
dzicom oraz Panu Burmistrzowi Jackowi Kubielskiem  i  
Pani Sekretarz Aldonie Kalinowskiej za wspólną zabawę.
                                                                     M. Janasz B. Woś

Zimowy Bal
 Karnawał to 
czas zabawy, przepełnio-
ny muzyką i radością, 
gdzie ważnym elemen-
tem są bale. Bal dla przedszkola-
ków to dzień niezwykły, często wy-
czekiwany z niecierpliwością przez 
wiele tygodni. 6 lutego w Przed-
szkolu Samorządowym nr 2 „ Pod 
Czerwonym Muchomorem” sala 
starszaków zamieniła się w salę 
balową. Dzieci przygotowały się do 
balu perfekcyjnie. W ten magiczny 
dzień zamiast przedszkolaków w 
Sali pojawiły się Wróżki, Księżniczki, Kotki, Smoki, Bat-
many, Spidermeny, Piraci... Dzieci w rytm muzyki pląsały 
uśmiechnięte  na parkiecie          z  radością uczestniczyły 
w konkursach z nagrodami. Na tę wyjątkową okazję Rada 
Rodziców zaprosiła do przedszkola animatorów Pama-
rant, którzy prowadzili gry oraz zabawy. Bal karnawało-
wy umożliwił dzieciom spędzenie czasu w miłej bajkowej 
atmosferze. Wspólna zabawa przyniosła wiele radości na-
szym podopiecznym. Dziękujemy rodzicom za pomoc w 
zorganizowaniu balu. Kolejny bal  za rok.
                                                    J. Monastyrska  i G. Popera

Wizyta u Melisy
Na początku stycznia grupa „Jeżyków” brała udział w wy-
cieczce do Michałowic. Autobusem MZK numer 15, ubra-

ni w kamizelki 
odblaskowe  z  za-
pałem wyruszyły 
przedszkolaki na 
wycieczkę. Meli-
sa poprowadziła 
dzieci na skraj 
lasu, gdzie już 
było przygoto-
wane ognisko i 
czekał na dzieci 
dziadek dziew-
czynki, który jest 

leśniczym. Opowiedział o otaczającej przyrodzie: drze-
wach oraz zwierzętach, które  można tu zobaczyć: borsu-
ki, dziki, sarny, jelenie i muflony. Dzieci samodzielnie pie-
kły kiełbaski i chleb na ognisku, popijając ciepłą herbatą, 
bo pora zimowa, mimo, że śniegu brak. Radości było co 
niemiara podczas zabawy, ale pora wracać do przedszko-
la. Serdecznie dziękujemy mamie Melisy za zaproszenie i 
poczęstunek.

M. Janasz

I miejsce w konkursie 
„Straż pożarna, uczy, pomaga, ratuje”



14 Informator Piechowicki • Luty 2020 • numer 2/20

Informator Piechowicki
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO

WYDAWCA  :  Urząd Miasta Piechowice, ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice, tel. 75 75 489 00. Nakład : 1200 egz. SKŁAD, OPRACO-
WANIE GRAFICZNE I DRUK  :  Woskar SP. J.woskar@woskar.pl, tel. 601 582 601. Niezamówionych materiałów nie odsyłamy. Wydawca 
zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Nadesłanie materiałów równoznaczne jest z wyrażeniem 
zgody na ich publikację. Niepodpisane zdjęcia, teksty w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji. Redakcja nie odpowiada 

za treść reklam i ogłoszeń. Wersja elektroniczna Informatora Piechowickiego www.piechowice.pl/informator



15Informator Piechowicki • Luty 2020 • numer 2/20

Mistrz Świata i Sportowiec Roku 
trenował w Piechowicach

Żużlowa Reprezentacja Polski szlifuje swoją formę m.in. 
na hali sportowej w Piechowicach. Wśród kadrowiczów 
jest m.in. Bartosz Zmarzlik – Indywidualny Mistrz 
Świata i zwycięzca plebiscytu Przeglądu Sportowego na 
Najlepszego Polskiego Sportowca Roku.

 Kadra Polski powróciła do Szklarskiej Poręby po 
dwóch latach przerwy. Od soboty (25 stycznia) przez 5 
kolejnych dni polscy żużlowcy wspólnie przygotowywali 
się do nowego sezonu. Trenowali m.in. na hali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach. - W Jakuszy-
cach trenujemy na trasach biegowych. Zjeżdżamy także 
na nartach zjazdowych – w Szklarskiej Porębie i Harra-
chovie. W Piechowicach mamy salę gimnastyczną w któ-
rej wykonujemy treningi typowo gimnastyczne. Celem 
obozu jest przygotowanie ogólnorozwojowe. Spotykamy 
się pierwszy raz po ubiegłym sezonie więc jest to dobra 
okazja aby się zintegrować – mówił trener kadry Polski 
Marek Cieślak.
 Dla zawodników jest to pewnego rodzaju prelu-
dium do właściwych przygotowań, które odbędą później 
w klubach. Jest więc czas na zabawę i zajęcia integracyjne. 
Kadrowicze wzięli udział m.in. w turnieju Bowlingowym 
czy rywalizacji w grze FIFA. Część z nich, jak np. Bartosz 
Zmarzlik, wsiadła na rower by pokonać ok. 20 kilometro-
wą trasę do Świeradowa Zdroju. - Fajnie, że możemy się tu 
razem spotkać by miło i różnorodnie spędzić czas przed 
nadchodzącym sezonem. Każdy jest w swoim rytmie 
treningowym, ale chodzi przede wszystkim o integrację 
– powiedział Bartosz Zmarzlik, ubiegłoroczny Indywidu-
alny Mistrz Świata. - Cieszę się, że żużel stał się ostatnio 
bardziej popularny. Musimy ciężko pracować, aby o żużlu 
było jeszcze głośniej - dodaje. 

 Oprócz wspomnianego Bartosz Zmarzlika w 
obozie brało udział 9 seniorów i 9 zawodników kadry ju-
niorskiej.

Adrian Klimas.

Paweł Trybalski - artysta plastyk z 
Michałowic pod Jelenia Górą, został 
uhonorowany medalem „Zasłużony 
Kulturze Gloria Artis”.
 Wybitny polski malarz sy-
tuowany w przestrzeni między kolo-
ryzmem, malarstwem metaforycz-
nym a baśniowym surrealizmem, 
jego sztuka jest gloryfikacją wszel-
kich przejawów życia i natury, wizu-
alizowaną fantastycznym światem 
wyobraźni czerpiącej motywy z 
kosmosu, botaniki, geologii, połą-
czonej z perfekcyjnie precyzyjnym 
warsztatem. Artysta zaskakuje po-
mysłowością, umiejętnością prze-
miany rzeczy, grą skojarzeń. Jego 
obrazy charakteryzują się niezwy-
kłym bogactwem kolorów i ogro-
mem detali.




