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Podsumowanie
roku 2019
i plany na 2020 rok
Szanowni Państwo, minął pierwszy rok sprawowania urzędu
Burmistrza Miasta Piechowice. Jest to doskonała okazja do podsumowania działań podejmowanych przeze mnie w roku 2019.
Jak Państwo wiedzą podstawą wszelkich działań Burmistrza jest budżet gminy. Jako Burmistrz mogę podjąć tylko
takie działania, na które mamy środki finansowe. Piechowice nie są bogatą gminą, nie mniej jednak przy wsparciu Pani
Skarbnik i Radnych Piechowic, przy planowaniu i oszczędzaniu środków gminnych, udało się w tym roku zrobić więcej
niż zamierzałem. Myślę, że każdy z Państwa zauważa niektóre
zmiany. To dopiero początek tego, co należy zmienić w Piechowicach. Musimy wykonać wiele inwestycji oraz podjąć wiele
działań by nasze miasto było coraz bardziej nowoczesne i bezpieczne.
Cieszę się, że w roku 2019 udało się otworzyć Szkołę
Podstawową w Piechowicach, co doprowadziło do poprawy warunków nauczania w obu szkołach podstawowych. Dodatkowo wybudowaliśmy przy nowej szkole boisko wielofunkcyjne,
z którego mogą korzystać nie tylko uczniowie tej szkoły, ale i
członkowie lokalnej społeczności.
W poprzednim roku udało się także wykonać pierwszy
etap budowy nowego wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Piastowskiej i Kolejowej. Rozebraliśmy stary wiadukt by w to miejsce
wybudować nowoczesny obiekt, tak bardzo potrzebny mieszkańcom. W tym zakresie mamy gotową koncepcję budowy
wiaduktu, którego projekt przedstawiłem Państwu w listopadowym numerze Informatora Piechowickiego. Podejmuję też
kolejne działania zmierzające do rozwiązania problemu z drugim wiaduktem znajdującym się w polach. Czas pokaże czy uda
się także ten wiadukt przebudować.
Po objęciu urzędu Burmistrza musiałem podjąć natychmiastowe działania zmierzające do remontu budynku Urzędu
Miasta. Jego stan był nie najlepszy, jednak w najgorszym stanie był dach, który został wyremontowany. Już w trakcie prac
okazało się, że dach miejscami groził zawaleniem i trzeba było
z jednego z pomieszczeń, w trybie natychmiastowym, ewakuować pracowników i dokumenty. Przy tej okazji w całym urzędzie wymieniliśmy stare okna, częściowo stolarkę drzwiową,
wykonaliśmy konieczne naprawy, malowanie czy kupiliśmy
meble dla pracowników. Konieczna była także reorganizacja
zagospodarowania poszczególnych pomieszczeń urzędu i jego
czasu pracy tak Urząd był bardziej przyjazny dla mieszkańców.
Do tego doszło uzupełnienie kadry pracowniczej, zatrudnienie
pracownika zajmującego się wyłącznie gospodarką odpadami
czy zmiana zakresu obowiązków niektórych pracowników. Potrzebne stało się także wprowadzenie nowego regulaminu pracy, który swoją treścią przypomina pracownikom o obowiązku
wykonywania pracy w tracie godzin pracy Urzędu. Niestety z
przykrością stwierdzam, że część pracowników zapomina o
swoich podstawowych obowiązkach oraz o tym, że wynagro-

dzenie otrzymuje za pracę wykonaną. Dziwi mnie poirytowanie
niektórych pracowników uważających, że za gminne pieniądze,
w czasie pracy, może godzinami rozmawiać przez prywatny telefon czy serfować po Internecie. Uważam, że moim obowiązkiem, jako pracodawcy, jest dbanie o to by pracownik wywiązywał się ze swoich obowiązków. To nie są moje pieniądze tylko
pieniądze mieszkańców Piechowic, a moim obowiązkiem jest
nadzorowanie ich prawidłowego wydatkowania. W tym zakresie proponuję każdemu zapoznanie się z regulaminem pracy
znajdującym się na stronie Urzędu Miasta by samemu wyrobić
opinię na ten temat.
Obiecywałem piechowickim seniorom utworzenie klubu i informuję wszystkich seniorów, że udało się tego dokonać.
Mamy Klub Seniora w Piechowicach, który mam nadzieję, ruszy już w lutym. Wyremontowaliśmy na ten cel pomieszczenie
przy ul. Kamiennej 1, w którym obecnie trwają końcowe czynności przygotowujące klub do uruchomienia. Mamy już meble
i sprzęt AGD, zatrudniliśmy też koordynatora zajęć w klubie.
Klub Seniora będzie działał w strukturze Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. Mam nadzieję, że mieszkańcy Piechowic
będą uczestniczyli w zajęciach tego klubu. My ze swojej strony
będziemy starali się by opłaty za pobyt w klubie były symboliczne, bo niestety prawo nie pozwala na to by zajęcia były bezpłatnie.
Piechowice od lat nie mają swojego centrum, którym
mogłyby się pochwalić. Samo otoczenie Urzędu Miasta niewątpliwie takim miejsce nie jest. Pomyślałem, że należy takie miejsce stworzyć i rozważałem tu o okolicach dworca PKP. W tamtym roku, na skutek złożonego wniosku, udało się uzgodnić
zasady nieodpłatnego nabycia dworca PKP. W tym roku staniemy się właścicielami dworca PKP, który będziemy remontować
aby stworzyć takie centrum dla mieszkańców, z salami multimedialnymi, w których można będzie zorganizować różne
występy czy spotkania mieszkańców, spotkania radnych, salę
konferencyjną, pomieszczenia obrazujące historie Piechowic,
szklarstwa czy kolei, punkt informacyjny. To tylko niektóre pomysły. Będzie też możliwość by w tym miejscu stworzyć miejsca parkingowe. Rozważam także wybudowanie tam nowego
Urzędu Miasta wraz z Urzędem Stanu Cywilnego. Dobre byłoby utworzenie w ciągu ulicy Mickiewicza deptaku co stworzyłoby centrum miasta.
Mieszkańcy Piechowic wiedzą o tym, że powstaje obwodnica Piechowic. Niestety po objęciu urzędu stwierdziłem, że
projekt jej budowy nie jest korzystny dla części mieszkańców,
bo nie zawiera pełnego skrzyżowania obwodnicy z ul. Polną
czyli takiego, na którym można zjechać w każdą stronę. W
tym zakresie podjąłem działania, w wyniku których DSDiK
we Wrocławiu dokonał zmian w projekcie budowy obwodnicy.
Ostatecznie będziemy mieli pełne skrzyżowanie. Budowa obwodnicy ruszy w bieżącym roku.
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Podjęcia kompleksowych działań wymagał też piechowicki stadion. Niestety, było zbyt mało środków na wykonanie
kompleksowej przebudowy tego obiektu. Sam myślałem by go
przebudować, ale nie w minionym roku. Jednak, za namową
radnych i po podjęciu prób poszukiwania środków finansowych
w budżecie miasta, udało się, po rozebraniu dotychczasowych
pomieszczeń, postawić nowe pomieszczenia dla sportowców, w
tym szatnię, prysznice, toalety wraz z infrastrukturą pozwalającą na ich wykorzystywanie. Takie działania pozwolą naszym
piłkarzom na dalsze uczestnictwo w rozgrywkach grupy A.
Najwięcej jednak czasu w tym roku poświęcałem wykonywaniu szeregu działań zmierzających do wyjścia Piechowic ze
spółki KSWiK. Muszę stwierdzić, że ze swojej strony wykonałem wszystko co zamierzałem, w tym podejmowałem rozmowy ze wspólnikami spółki - włodarzami ościennych gmin, o
konieczności podziału spółki, skutkujące możliwością wyjścia Piechowic ze spółki KSWiK. Na mój wniosek odbyło się
zgromadzenie wspólników rozpoznających uchwałę zmierzającą do wyjścia Piechowic z KSWiK. Obecnie spółka na zlecenie wspólników – gmin, odraczając podjęcie przedmiotowej
uchwały, przygotowuje opinię wskazującą na skutki wyjścia
Piechowic z KSWiK. Podkreślenia wymaga to, że co do zasady, ościenne gminy nie są przeciwne wyjściu Piechowic, jednak
pilnując swoich interesów, uzależniają podjęcie korzystnej dla
nas uchwały od zminimalizowania negatywnych skutków dla
nich samych. Z całą stanowczością podkreślam, że będę nadal
podejmował wszelkie działania zmierzające do wyprowadzenia
Piechowic z KSWiK, a pomysłów mam kilka.
W 2019 roku wykonywaliśmy wiele inwestycji istotnych
dla mieszkańców. Niektóre z nich powinny być wykonane wiele
lat temu. Wszystkie są ważne. Myślę tu przykładowo o: wykonaniu dojazdu do ulicy Skalnej, remoncie schodów przy ul.
Nadrzecznej oraz dojeździe do ul. Nadrzecznej 23, wybudowaniu drogi przy garażach, remoncie kładki w Górnych Piechowicach, remoncie odcinka ul. Wczasowej, rozpoczęciu I
etapu rewitalizacji osiedla Szkolna, skanalizowaniu terenu przy
hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1, rozbudowie kanalizacji deszczowej przy ul. Prusa i Szymborskiej. Wykonano również nowe miejsca zabaw dla najmłodszych: w Michałowicach,
Górnych Piechowicach i przy ul. Tysiąclecia. Ponadto udało się
wykonać nowe punkty oświetlenia w Michałowicach i Piechowicach oraz dokona rewitalizacji trzech budynków komunalnych przy ul. Kryształowej i Mickiewicza czy remont dachów
na dwóch budynkach komunalnych. Część mieszkańców mogła także dokonać wymiany starych pieców. W tym zakresie
mieszkańcy będą mogli skorzystać w bieżącym roku z bardzo
korzystnego dofinansowania za pośrednictwem Karkonoskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego.
W 2019 roku podejmowałem także działania faktyczne
związane z zacieśnianiem kontaktów z organami władzy publicznej w celu usprawnienia pracy pomiędzy gminą, a tymi organami oraz podjęcia interwencji w istotnych sprawach dotyczących
społeczności gminnej. Na przykład podejmowałem działania w
PGW Wody Polskie we Wrocławiu skutkujące oczyszczeniem
koryta potoku Piastówka, zająłem negatywne stanowisko w
przedmiocie wniosku KSWiK o podwyższenie taryfy za dostawę wody i odbiór ścieków oraz działania w DSDiK we Wrocławiu, zmierzające do remontu mostu przy skrzyżowaniu drogi
wojewódzkiej z drogą krajową.
Moim zamiarem było też obniżenie opłat za odpady
komunalne. Jednak zmiany ustawowe pokrzyżowały mi plany,
wprowadzając wzrost kosztów zagospodarowania i odbioru odpadów, które zmusiły miasto do podwyższenia opłat za odpady.
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Po zmianach wywóz odpadów i ich zagospodarowanie stało się
bardzo kosztowne dla Piechowic. W tym zakresie, wobec licznych problemów gmin w Polsce, żywię nadzieję, że polski ustawodawca zmieni przepisy i pozwoli na ustalenie niższych cen
za wywóz i gospodarowanie odpadami. Odpady komunalne to
temat trudny dla każdej gminy, do którego nie raz będziemy
musieli powrócić.
W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim, dzięki
którym udało się zrealizować powyższe działania i inwestycje.
Mam tu zwłaszcza na uwadze pracowników Urzędu Miasta w
Piechowicach, w tym w szczególności Panią Skarbnik Martę
Mielczarek, Zastępcę Kierownika Referatu Inwestycji Pana Andrzeja Proczka i nowego Kierownika Referatu Inwestycji Pana
Dariusza Buziuka.
Dziękuję Radnym Rady Miasta Piechowice, bez których
nie można byłoby wykonać powyższych działań.
Dziękuję także mieszkańcom Piechowic za ich pomoc, wsparcie
oraz informacje o miejscach wymagających natychmiastowej
interwencji.
Nowy rok to nowe plany budowy lepszych Piechowic.
W nowym roku będziemy kontynuować rozpoczęte
inwestycje. 2020 to rok podejmowania działań zmierzających
do przygotowania budowy wiaduktu ul. Piastowskiej i ul. Kolejowej oraz do rozwiązanie problemu drugiego z wiaduktów.
W tym roku chcę wybudować sieć kanalizacji ściekowej w Pakoszowie do budynku nr 12 oraz na odcinku ul. Kryształowej do budynku nr 101 oraz uzupełnienie kanalizacji deszczowej przy ul. Prusa i na odcinkach ul. Reja i ul. Sienkiewicza.
Po wykonaniu tych prac będzie można przystąpić do budowy
dróg na Osiedlu Młodych. Rozpocznie się budowa oświetlenia
ulicznego na ul. Prusa, a po uzyskaniu stosownych zezwoleń na
odcinku ul. Turystycznej i Teatralnej.
Będzie to także rok, w którym zostanie rozpoczęta budowa obwodnicy Piechowic. Nasza gmina będzie zaangażowana finansowo w budowę skrzyżowania z ulicą Polną oraz przebudową odcinka ul. Zamkowej, a przed rozpoczęciem budowy
rozpoczniemy budowę sieci kanalizacji ściekowej w rejonie
projektowanego ronda na ul. Pakoszowskiej oraz wodociągu
w rejonie projektowanego ronda na drodze krajowej, w rejonie
skrzyżowania z ul. Cmentarną wzdłuż ul. Jeleniogórskiej do
budynku nr 4.
W Michałowicach rozpoczniemy budowę platformy
widokowej oraz parkingu, a w Piechowicach kolejnego parkingu, przy Urzędzie Miasta. Rozbudowie ulegną miejsca zabaw
dla najmłodszych.
W nadchodzącym roku zakończymy I etap rewitalizacji osiedla Szkolna oraz wykonamy II etap tej inwestycji.
W tym roku, po przejęciu dworca PKP, podejmiemy
działania zmierzające do rewitalizacji budynku dworca, jego
rozbudowy, budowy sal multimedialnych i wszystkiego tego, o
czym pisałem wyżej. Myślę, że utworzenie w tym miejscu centrum miasta byłoby dobre dla mieszkańców i gości.
To tylko niektóre plany na nowy rok. O innych będę
informował Mieszkańców na bieżąco, w miarę pojawiających
się pomysłów i możliwości realizacji inwestycji jak np. przebudowy ul. Kopernika czy odbudowy ul. Śnieżnej.
Żywię nadzieję, że przy pomocy mieszkańców Piechowic, Radnych Rady Miasta Piechowice oraz pracowników Urzędu
Miasta uda się zrealizować ww. plany czego sobie i Państwu życzę.
Burmistrz Miasta Piechowice
Jacek Kubielski
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Rozszerzone godziny otwarcia PSZOK

Transport odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że w Piechowicach od 1 stycznia
2020r. rozszerzone zostaną godziny otwarcia
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy
ul. Bocznej 15 w Piechowicach.

Zarząd wspólnoty „Szkolna 5” poszukuje osoby, która będzie zainteresowana odpłatnym
odbiorem odpadów wielkogabarytowych od
mieszkańców osiedla wraz z dostarczeniem
ich do PSZOK.

Godziny przyjmowania odpadów :
1. w poniedziałki, środy i piątki w godzinach
12:00 – 19:00
2. we wtorki i czwartki 9:00 – 16:00
3. w soboty 10:00 – 15:00

Helena Tekień
Zarząd Wspólnoty Szkolna 5.

2019 rokiem remontów w POK
Rok 2019 był dla Piechowickiego Ośrodka Kultury rokiem remontów i zmian.
W styczniu na parterze budynku przeprowadzono przebudowę holu i sali widowiskowej. Wyrównano
różnicę poziomów w ciągu korytarza, a toaleta została przystosowana do potrzeb osób poruszających się na
wózkach inwalidzkich i wyposażona w przewijak dla
maluszków. Wyburzono ścianę pomiędzy holem i salą
widowiskową, dzięki czemu powiększono salę i można
było zamontować przeszkloną ścianę wraz z drzwiami
umożliwiającymi swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych.
Inwestycja przebudowy parteru stała się początkiem dalszych zmian, których ten wiekowy budynek
wymagał. Kolejnym krokiem milowym była wymiana
stolarki okiennej. W całym budynku wymieniono stare i
mocno rozszczelnione już okna na nowe. Wnętrze nabrało charakteru bardziej nowoczesnego i schludnego. Główną zaletą jest jednak utrzymywanie się stałej temperatury
wewnątrz budynku i podniesienie komfortu korzystania
z tego obiektu.
Na przełomie listopada i grudnia 2019 roku
przystąpiono do kapitalnego remontu wc na I piętrze. Inwestycja obejmowała nie tylko kompleksowy remont i
wymianę sanitariatów, ale także wykonanie ciągu wentylacyjnego, którego dotychczas nie było. W miejsce starych
płytek ceramicznych położono nowe płytki na ścianach
i podłodze, zamontowano kabiny toaletowe dostosowane do wymogów toalet w miejscach publicznych, BHP i
p-poż. Dzięki tym zmianom pomieszczenie stało się nowoczesne i estetyczne.

Piechowicki Ośrodek Kultury wkracza w rok
2020 w nowej odsłonie. Zmiany cieszą nie tylko pracowników ośrodka, ale również użytkowników i mieszkańców, którzy doceniają i chwalą efekt końcowy tych prac.
Mamy nadzieję, że w/w inwestycje posłużą użytkownikom przez wiele lat.
Remonty te przeprowadzono w okresie od stycznia do grudnia 2019, dzięki dotacji celowej Gminy Miejskiej Piechowice i środków własnych POK. Pomimo wielu niedogodności ośrodek kultury był cały czas dostępny
dla użytkowników.
Na tym nie koniec. Kolejne lata przyniosą dalsze
zmiany w wizerunku POK. Planowane jest m.in. wykonanie elewacji tylnej, bocznej i części frontowej ściany budynku, która jest w fatalnym stanie.
POK
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Ruszył remont Osiedla Szkolna
Rozpoczęła się długo oczekiwana przez mieszkańców Osiedla Szkolna modernizacja
infrastruktury komunalnej.

Prace ruszyły z uwagi na sprzyjająca aurę.

- Osiedle Szkolna wymaga poważnych inwestycji w
infrastrukturę komunalną, gdyż od wielu lat tak naprawdę nic poważnego nie zostało tam zrobione. Kwota w budżecie łącznie ze środkami niewygasającymi
to blisko 1 mln złotych. Zaczynamy od łącznika ulic
Kryształowa - Szkolna. Powstanie nowa kanalizacja
deszczowa, nawierzchnia drogi, oświetlenie. Teren przy
Osiedlu Szkolna 15 również będzie modernizowany i
cieszę się, że wreszcie coś konkretnego zaczęło się w tej

Burmistrz wyróżniony
Burmistrz Piechowic Jacek Kubielski został wyróżniony za wsparcie działań na
rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców powiatu jeleniogórskiego.
Wyróżnienie wręczono na corocznym spotkaniu organizowanym przez jeleniogórską straż miejską.
Jednym z laureatów był Burmistrz Piechowic - Jacek
Kubielski, który otrzymał statuetkę oraz specjalne podziękowanie.
„Podziękowanie za udzielone wsparcie i podejmowanie działań na rzecz budowania lokalnej
tożsamości, za otwartość i troskę o drugiego człowieka, zaangażowanie i pomoc w kształtowaniu postaw
prospołecznych i budowaniu więzi w naszej Małej Ojczyźnie oraz współdziałaniu na rzecz bezpieczeństwa
mieszkańców.”
Jacek Kubielski statuetkę otrzymał z rąk Jerzego Łużniaka, Prezydenta Jeleniej Góry. Spotkanie
z udziałem samorządowców, parlamentarzystów, lokalnych działaczy i służb odbyło się w hotelu Mercure
w Jeleniej Górze.
Adrian Klimas.

kwestii dziać - mówi Zastępca Przewodniczącego Rady
Miasta Piechowice Radosław Bieniek.
- Dziękuję przedstawicielom Wspólnoty Szkolna 15 za
wspieranie mnie jako radnego od ubiegłej kadencji do
chwili obecnej w realizacji tej istotnej dla miasta inwestycji. Wreszcie ruszyliśmy z miejsca, ta inwestycja się
po prostu mieszkańcom należy - dodaje Radosław Bieniek.
red.
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Seniorzy przywitali Nowy Rok
Piechowiccy Seniorzy tradycyjnie przywitali
Nowy 2020 Rok na balu sylwestrowym zorganizowanym
przez Zarząd Koła w sali Piechowickiego Ośrodka Kultury. Organizatorzy zadbali o charakterystyczną dekorację,
dobry nastrój, smaczne przekąski i liczne atrakcje. Przy
dźwiękach dobrej muzyki bawiono się do białego rana.
27 stycznia odbyło się w POK zebranie członków
podsumowujące pracę Koła nr 9 w roku 2019. Realizacja
i inicjatywy zarządu zostały pozytywnie ocenione przez
obecnych. Ponadto Zarząd przedstawił przyjęty na posiedzeniu w dniu 13 stycznia projekt planu pracy na rok
2020, który został zaakceptowany przez uczestników zebrania. Po części oficjalnej wszystkich zebranych zaprosiliśmy na „Śniadanie u Seniorów”, które od kilku lat jest
przyjętym i akceptowanym zwyczajem.
Zarząd PZER i I informuje członków Koła i chętnych do wstąpienia do naszego stowarzyszenia, iż od nowego roku zmieniła się składka członkowska i wynosi składka miesięczna 3,00 zł., a rocznie 36 zł. Dla nowych
członków są opłaty jednorazowe - wpisowe 3,00 zł. - legitymacja 5,00 zł., które pozostały bez zmian.
22 lutego zapraszamy na tematyczny Bal Karnawałowy który odbędzie się w sali OSP, bawił nas będzie
lubiany przez nas zespół Marka Fliegera. Szczegóły w
ogłoszeniach.
Przewidywane działania na 2020 rok :
•
•
•
•
•
•

Roczne zebranie sprawozdawcze połączone ze „Śniadaniem u Seniorów” - 27 stycznia, godz. 10:00
Włączenie się do organizacji Klubu Seniora przy ul.
Kamiennej i całoroczna współpraca z MOPS - styczeń
Tematyczny Bal Karnawałowy - 22 lutego
Profilaktyka zdrowotna – “IMPRESJE RUCHOWE
DLA SENIORÓW“ - marzec, maj, wrzesień, październik
Wsparcie POK w organizacji Dnia Kobiet - marzec
Wycieczka po kosztach własnych - marzec

•

Wsparcie POK w organizacji Dni Baby Wielkanocnej
- kwiecień
• Obchody Światowego Dnia Inwalidy (kwiecień maj) :
-odwiedziny i spotkanie z najstarszymi i znacznie niepełnosprawnymi członkami
- wycieczka jednodniowa
- część oficjalna zakończona wieczorkiem tanecznym
• Turnus wczasowy - Dźwirzyno O.W. Majed (30.06.
do 12.07.2020)
• Sportowy Piknik Pokoleń - czerwiec
• Piknik „Święto pieczonego ziemniaka” - 12 września
• Obchody Dnia Seniora :
Udział w Korowodzie Seniorów (Senioralia) w Jeleniej
Górze - wycieczka jednodniowa, część oficjalna zakończona wieczorkiem tanecznym (wrzesień - październik).
• Popołudniowe wieczorki taneczne - październik,
listopad
• Wieczór Andrzejkowy - listopad
• Bal Sylwestrowy - grudzień
Zarząd Koła nr 9
Dostojnej Jubilatce
Pani
Zofii Koguciuk
w 100 rocznicę urodzin
składamy serdeczne gratulacje
oraz najlepsze życzenia dalszych długich lat
w zdrowiu i szczęściu rodzinnym.
Z wyrazami szacunku
Jacek Kubielski
Burmistrz Miasta Piechowice
wraz z pracownikami UM

Wandale w Parku Kryształowym. Zniszczyli lampy.
Zniszczone oświetlenie w Parku Kryształowym
w Piechowicach, to efekt działania bezmyślnych wandali.
Stłuczone szklane oprawy, zniszczone panele sterownicze
i wystające na zewnątrz przewody - taki widok przedstawia dziś Park Kryształowy w Piechowicach. Ktoś celowo
zniszczył i uszkodził przeszło dziesięć lamp parkowych.
Policja sprawdza monitoring. Dochodzenie będzie prowadzone pod kątem uszkodzenia mienia. Wandalom grozi
kara do 5 lat pozbawienia wolności.
red.
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Piękny, świąteczny koncert kolęd
W niedzielne (19 stycznia) popołudnie w piechowickim kościele pw. św. Antoniego odbyła
się XII edycja „Naszego Kolędowania”, czyli koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu zarówno młodszych jak i starszych mieszkańców Piechowic.
Organizatorem wydarzenia był Piechowicki
Ośrodek Kultury przy wsparciu Urzędu Miasta i Parafii
pw. św. Antoniego.
- Bardzo się cieszę, że już po raz dwunasty możemy razem
spotkać się w kościele. Mieszkańcy bardzo chętnie od tylu
lat biorą czynny udział w śpiewaniu kolęd i cementują tym
samym naszą małą społeczność – powiedziała Anna Kalisz, dyrektor Piechowickiego Ośrodka Kultury.
Tego dnia mogliśmy posłuchać najpiękniejszych
polskich kolęd zarówno w wykonaniu dzieci, młodzieży
jak i dorosłych. Przed licznie zgromadzonymi słuchaczami zaprezentowały się dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 oraz Przedszkola Samorządowego nr 2. W
nieco starszej grupie wystąpili uczniowie obu Szkół Podstawowych, a także grupa S-POK-OO, którą opiekuje się
Piechowicki Ośrodek Kultury. Wydarzenie swoimi występami ubarwił także dobrze znany mieszkańcom Piechowic zespół Szklarki oraz Chór Parafialny. Na zakończenie wspólnie zaśpiewali wszyscy zgromadzeni w kościele
mieszkańcy.
- Na bazie tradycji katolickiej, wiary i narodzin Jezusa
Chrystusa chcemy zadbać o integrację mieszkańców Piechowic. To wydarzenie zbliża do siebie zarówno najmłodszych jak i nieco starszych. Bardzo dbamy o nasze corocznie spotkania i chcemy w ten sposób kultywować piękną
tradycję – podsumowała Anna Kalisz.
Adrian Klimas.

WOŚP ZAGRAŁA TAKŻE W PIECHOWICACH
W naszym mieście nie było wprawdzie
oddzielnej imprezy na finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy, jednak zarejestrowało się
kilkoro wolontariuszy.
Niektórzy z nich kwestowali poza granicami naszego miasta, ale byli i tacy, których można było spotkać w
Piechowicach. Kwestowała przede wszystkim pani Dorota
Zimna, która jest jedną z najwierniejszych wolontariuszek
orkiestry. Co roku w sztabie melduje się z pełną puszką.
Nie inaczej było tym razem, zebrała ponad 4 tysiące złotych! Po raz pierwszy też, zbiórkę zorganizowano w Szkole
Podstawowej nr1.
Wraz z panią Dorotą pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Mieszkańcom naszego pięknego
miasta i Turystom, którzy wsparli Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, przekazując datki do puszki. Dziękujemy
też tym, którzy nie mieli okazji bądź nie chcieli w tym
roku wesprzeć, ale szanują naszą pracę.
					Robert Zapora
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Klub SENIOR+
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach ogłasza nabór uczestników do
„Klubu Senior+”
•
•

JEŻELI JESTEŚ:
mieszkańcem Gminy Piechowice w wieku 60 +,
osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób
aktywny i twórczy, chcesz pomóc sobie i innym?

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+”
Klub „Senior+” to placówka pozwalająca na aktywne
spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie
z ofert na rzecz społecznej aktywizacji, motywowanie
seniorów do działań na rzecz samopomocy i działań
wolontarystycznych na rzecz innych.
Podstawowy zakres oferowanych usług obejmuje:
1. Organizowanie atrakcyjnych form spędzania czasu
wolnego poprzez stworzenie bezpiecznej i przyjaznej
przestrzeni.
2. Organizowanie spotkań z ciekawymi osobowościami
z różnych dziedzin; kultury, sztuki z przedstawicielami
służby zdrowia, z policją, strażą pożarną i innymi.
3. Wypoczynek i relaks.
4. Organizowanie wycieczek.
5. Organizowanie zajęć rozwijających zdolności i pasje.
6. Aktywne spędzanie wolnego czasu.
7. Zawieranie nowych znajomości, integracja rówieśnicza
i międzypokoleniowa.
8. Organizowanie spotkań międzypokoleniowych.

W ramach rekrutacji do udziału zostanie wyłonionych
30 osób, pierwszeństwo udziału w Klubie „Senior+” ma
kolejność zgłoszeń.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie
„Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Piechowicach przy ul.
Szkolnej 4 w poniedziałek i wtorek w godzinach 7.30 do
16.00; środa-czwartek od 7:30 do 15:30, piątek od 7:30 do
14:30 Tel. 75/76 12 349 od 20 stycznia 2020 r.
Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można pobrać:
• osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
przy ul. Szkolnej 4
• lub ze strony Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu
Miasta Piechowice,
Osoby, które złożą formularz rekrutacyjny będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.
ZAPRASZAMY!!!

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Piechowice działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Piechowicach zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerami: RN.6845.2.1.2020, RN.6845.2.2.2020.
Wykazy dostępne są do wglądu w godzinach pracy Urzędu.
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KLUB LOGICZNY
w minionym półroczu oraz plany na Nowy Rok
Wakacje spędziliśmy na Jeziorem w Sławie podczas
„62 Międzynarodowego Kongresu Brydżowego”, na którym
wyróżnialiśmy się wiekiem naszych dziewięciu zawodników (9-11 lat) oraz klubowymi koszulkami, sfinansowanymi przez Międzypowiatowy Związek Brydża Sportowego
„Karkonosze”. Zwrócono się wówczas do nas o zaprezentowanie Klubu na łamach kwartalnika „Świat Brydża” i taki
artykuł ukazał się w numerze 10-12.2019.
Klubowa „paczka” brydżowa jesienią wzięła
udział w trzech rundach Mistrzostw Dolnego Śląska Młodzieży Szkolnej rozgrywanych w Bolesławcu i Wrocławiu.
Najlepszy rezultat osiągnęliśmy podczas rundy drugiej,
gdzie nasze młode brydżystki Iga Przybylska-9 lat i Daria
Bartkiewicz-10 lat zajęły pierwsze miejsce w grupie młodzików i juniorów „debiutantów”, ogólnie czwarte pośród
42 par składających się z zawodników do lat 19 (koniec
szkoły średniej).
W listopadzie zostaliśmy zaproszeni na Drużynowe Mistrzostwa Polski U-15 (do lat 15), które odbyły
się w tradycyjnej bazie śląskich brydżystów Hotelu „Orle
Gniazdo” znajdującym się w Szczyrku. Tutaj poddani
byliśmy wyczerpującej rywalizacji. Nasze dzieci w ciągu
trzech niepełnych dni rozegrały 130 rozdań, zajmując w
klasyfikacji klubów 8 miejsce na 13 startujących.
Nasi młodzi brydżyści zamknęli rok rozgrywkami kadrowymi, które odbyły się w Miłkowicach (koło
Legnicy) w połowie grudnia. Tam para Iga Przybylska i
Daria Bartkiewicz zajmując 4 miejsce i zakwalifikowały
się do najlepszej 16-stki polskich młodzików, która pod
koniec stycznia powalczy w trzydniowych zmaganiach o
wejście do ścisłej kadry szykowanej, na turnieje rangi Mistrzostw Europy i Świata w 2020 r. Rozgrywki te odbędą
się z końcem stycznia w Ośrodku Szkoleniowym Polskiego Związku Brydża Sportowego „U Pradziada” w Stasikówce pod Zakopanym. Będąc tak daleko mamy nadzieję
zobaczyć Polskie Tatry.
Na polu szachowym warty za uwarzenia jest fakt
uzyskania przez klubowe dzieci Martynę Nejman i Wojtka
Potapczyka III kategorii szachowej (niższe szczeble to V i
IV kat.) oraz uzyskanie przez szkoleniowca Klubu Lecha
Rębisza kat. II, która pozwoli mu na uzyskanie uprawnień
sędziowskich, pozwalających na samodzielne prowadzenia turniejów klasyfikacyjnych. Cieszyliśmy się też z faktu, że zawodnicy wyszkoleni przez nas na Powiatowych
Igrzyskach w Szachach Drużynowych dla klas I-VI organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, zajęli trzy
kolejne miejsca: II SP 1 Piechowice, III SP 1 Szklarska Poręba i IV SP 2 Piechowice oraz w kategorii klas VII-VIII,
II miejsce SP 1 Szklarska Poręba.
Obecnie szykujemy się do organizowanego podczas ferii w dniach 7-14 luty Zimowego Zgrupowania Szachowego w Świdnicy oraz organizacji w dniach 28 luty
– 1 marzec Otwartych Mistrzostw Piechowic w Sportach
Umysłowych.
Przypominamy też, że Klub prowadzi zajęcia szachowe dla starszaków z Przedszkoli Samorządowych nr 1

i 2 w Piechowicach w ramach projektu Upowszechniania
Sportów Umysłowych dofinansowanego przez Gminę
Miejską Piechowice, która obecnie finansuje również zajęcia dla dzieci i młodzieży - szachowe (we wtorki w godz.
17.15-18.45) i brydżowe (w czwartki w godz. 17.15-18.45),
odbywające się obecnie w ramach Akademii Pożytecznie
Spędzanego Czasu w Piechowickim Ośrodku Kultury.
Jesteśmy wdzięczni obecnym władzom Gminy
za wspieranie rozwoju sportów umysłowych na naszym
terenie oraz przychylność i zrozumienie Pań z referatów
współpracujących z nami. Dzieci wraz z rodzicami dziękują też za dofinansowanie uczestników Letniego i Zimowego Zgrupowania Sportowego oraz dalszych wyjazdów
na zawody. Dzięki temu wsparciu dużo łatwiej pojechać
dzieciom na Zgrupowania oraz osiągać opisane wyżej wyniki.
P.S. Klub od kilku lat współpracuje ze Szkołą Podstawową nr 1 w Szklarskiej Porębie. Dzięki nowatorskiemu
podejściu Dyrekcji tej szkoły, do klas I-III wprowadzono
na lekcjach „Edukację poprzez Szachy w Szkole” oraz planuje się, otwarcie klas sportowych o profilu matematyczno-szachowo-brydżowym co w przypadku zrealizowana
tego ambitnego planu byłoby ewenementem na skalę Kraju.
Lech Rębisz – Klub Logiczny
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NOWINKI z JEDYNKI
fb/sp1piechowice
sp1piechowice

www.sp1piechowice.ovh

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

Tydzień POLSKICH NOBLISTÓW
Kreowanie świadomości kulturowej młodzieży w
czasach globalnej ekumeny staje się wyzwaniem XXI
wieku. My je odważnie podejmujemy. Stąd pomysł
zrealizowania w naszej szkole projektu edukacyjnego,
który koncentrował się wokół Polaków- laureatów
Nagrody Nobla. W czasie, gdy Olga Tokarczuk odbierała
tę prestiżową nagrodę, a jej nazwisko rozbrzmiewało we
wszystkich stacjach telewizyjnych, radiowych i mediach
społecznościowych, nasi uczniowie uczcili to wydarzenie
audycją radiową poświęconą pisarce. W kolejnym dniu
powstała Galeria Noblistów, którą można było podziwiać
na szkolnym korytarzu. Stworzyły ją prace uczniów
prezentujące portrety wybitnych Polaków. Ważnym
działaniem edukacyjnym okazał się konkurs wiedzowy o
tytuł znawców POLSKICH NOBLISTÓW. Nasze wspólne
działania zaowocowały dobrą znajomością wybitnych
Polaków, integracją społeczności szkolnej i zdrową
rywalizacją.

Sukcesy sportowe naszych uczniów
Krokusy
z
SP1
Piechowice
rywalizowały w Pucharze Polski w
biathlonie, rozegranym w Kościelisku.
Najlepszy wynik uzyskała Katarzyna
Kujałowicz, która zajęła 5-te miejsce

Jesteśmy dumni!
Do etapu wojewódzkiego konkursu Zdolny Ślązak
zakwalifikowały się dwie uczennice- Karolina Zawlik z
klasy 7b z języka polskiego i Karolina Krystowska z
klasy 7a z języka angielskiego. Dnia 8 stycznia Karolina
Zawlik zmierzyła się we Wrocławiu w części pisemnej
konkursu z języka polskiego z uczniami z całego
województwa dolnośląskiego zakwalifikowanymi do
etapu wojewódzkiego. Karolina Krystowska rywalizować
będzie o laur zwycięzcy konkursu z języka angielskiego
dnia 20 stycznia. Trzymamy kciuki za nasze Karoliny!

Magiczne spotkanie w niebiańskiej atmosferze
W sobotę, 14 grudnia, mieszkańcy Piechowic zawitali
do sali widowiskowej Piechowickiego Ośrodka Kultury,
ponieważ odbywał się tam Festyn świąteczny
zorganizowany przez Dyrektora Szkoły Podstawowej
nr 1 wraz z zespołem nauczycieli, Radę Rodziców
oraz uczniów. Od godziny 13.00 można było zakupić
smakowite ciasta, pierogi, krokiety, gofry. Nie zabrakło
również akcentów świątecznych. Piękne stroiki, anioły,
bombki i inne ozdoby
choinkowe
przykuwały
uwagę
odwiedzających
POK.
Dużym
zainteresowaniem cieszyły
się warsztaty plastyczne,
podczas których każdy
mógł
wykonać
świąteczne
dzieło.
Przytulna
kawiarenka, wypełniona aromatem wybornej kaw yi
niebiańskich ciast, cieszyła się popularnością wśród
licznie przybywających gości. Zwieńczeniem festynu
stały się jasełka w wykonaniu uczniów SP 1.
Wprowadziły widownię w niepowtarzalny nastrój świąt
Bożego Narodzenia. Zgromadzona publiczność
nagrodziła małych aktorów i nauczycielski zespół
muzyczny gromkimi brawami, wyrażając w ten sposób
swój
zachwyt. Dochód z festynu zostanie
przeznaczony na rozwój placówki.

NIEDZIELNY POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI
Zachęcamy Państwa do
odwiedzania naszego
Facebookaoraz
Instagrama,gdzie w każdą
niedzielę prezentujemy
zdjęcia z kronik szkolnych.
Może ktoś z Państwa
odnajdzie siebie na zamieszczonych fotografiach? Może
odwiedzi mury JEDYNKI, by powrócić wspomnieniami do
czasów szkolnych? A może odświeży zapomniane
znajomości z kolegami czy koleżankami z ławy szkolnej?
Zapraszamy do tej wyjątkowej podróży razem z nami.

W świątecznym nastroju…
W naszej szkole nie zapominamy o kultywowaniu
tradycji, które budują tożsamość uczniów. Dzień
19.12.2019 roku był wyjątkowy dla nas wszystkich.
Świąteczne spotkania rozpoczęliśmy od wspólnego
obejrzenia jasełek. Potem przyszedł czas na wigilie
klasowe. Każdy zespół przygotował poczęstunek, ale
najważniejszym momentem było łamanie się
opłatkiem. Uśmiech, serdeczność i moc ciepłych
życzeń płynęły do serc każdego ucznia, nauczyciela i
pracowników szkoły.
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Szkoła Podstawowa nr 2
i pomysłowość uczniów zaskoczyła jury. Szopki były wykonane z różnych materiałów oraz zawierały elementy iluminacyjne. Z tak przepięknych prac wyłoniono zwycięzców: I miejsce zajął Kade Igor z klasy pierwszej, II miejsce
zajął Kade Dawid z klasy czwartej, natomiast miejsce III
zajął Oskar Zając z klasy pierwszej.

Podziękowania
Wesołe Dni w grudniu
W ramach „Tygodnia Edukacji Informatycznej”, który trwał od 9 do 15 grudnia uczniowie z naszej szkoły
wzięli udział w „Godzinach Kodowania”. Organizowana
w ramach Tygodnia Edukacji Informatycznej Godzina
Kodowania to jedna z największych inicjatyw edukacyjnych na świecie. Jej cel to zachęcenie do poznania programowania i rozpoczęcia jego nauki. By tego spróbować nie
potrzeba przygotowania, czy informatycznego wykształcenia. Pierwotnie, celem tej inicjatywy było przybliżenie
uczniom informatyki w formie łamigłówek z postaciami
z ich gier i zabaw, których rozwiązanie polega na ułożeniu programów z gotowych bloczków. Oferta łamigłówek
i kursów jest obecnie bardzo bogata. Uczniowie z naszej
szkoły kodowali zestaw łamigłówek Potańcówka czyli
Dance Party, jeden z najpopularniejszych zestawów. Akcja jest wspierana przez Ministerstwo Cyfryzacji.
10 grudnia z okazji Światowego Dnia Futbolu w szkole
ogłoszony został konkurs na najlepszego piłkarza. Rozgrywki między klasami odbyły się w sali gimnastycznej. Zwycięzcą został Mikołaj Sokołowski z klasy V”A”.
Uczniowie w tym dniu przyszli do szkoły ubrani w koszulki z barwami narodowymi popularnych klubów piłkarskich.

Wycieczka do Wrocławia
13 grudnia klasę V B i VI A przywitał świątecznie udekorowany Rynek we Wrocławiu. Przepych straganów,
bogactwo świątecznej dekoracji urzekło uczniów. Zauroczeni jarmarkiem bożonarodzeniowym zawędrowali
na Plac Solny. Tam zwiedzili muzeum światowego kina
- Moviegate. W muzeum Szalony Naukowiec zdradził
uczniom kilka naukowych tajemnic. Następnie wyruszyli do manufaktury Culier-Lukier, gdzie samodzielnie
i według własnego pomysłu wykonali słodkie lizaki. Po
obowiązkowej wizycie w MC Donaldzie zadowoleni wrócili do domów.

Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową
Grudzień to czas przygotowań do świąt również w szkole.
Jednym z elementów był ogłoszony przez nauczyciela religii, Pana Patryka Mężyka konkurs na szopkę. Inicjatywa

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie
szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach składają serdeczne podziękowania działającej przy
szkole Radzie Rodziców za zakup plansz dydaktycznych,
które nie tylko zdobią ściany szkoły ale i uczą. Dziękujemy również Panu Rafałowi Kotylakowi, którego fotografie
panoramy Karkonoszy możemy podziwiać w holu szkoły.
Zostały one przekazane szkole nieodpłatnie. Serdecznie
dziękujemy prężnie działającej Radzie Rodziców.

SP2
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Grudniowe
wieści
z Chatki
Puchatka
W grudniu w naszym
przedszkolu odbyło się
piernikowanie. Każda z
grup miała zajęcia otwarte dla rodziców. Dzieci
wspólnie z rodzicami dekorowały pierniki.
W dniu 5 grudnia
w sali ogólnej przedszkola odwiedził nas Mikołaj.
Mikołaj wraz ze Śnieżynką przygotowali dla dzieci
ciekawe konkurencje sportowe. Następnie Mikołaj
wręczył wszystkim dzieciom prezenty, była również okazja do wspólnego

zdjęcia..

Ponadto w piątek
(20 grudnia) w naszym
przedszkolu odbyło się
Wspólne Kolędowanie. W
Kolędowaniu
uczestniczyły dzieci ze wszystkich
grup, jak również zaproszeni goście. Po wspólnym
śpiewaniu złożyliśmy sobie
życzenia, a dzieci wraz z
Paniami wychowawczyniami podzieliły się z gośćmi
wspólnie udekorowanymi
piernikami.
Przedszkole Samorządowe
nr 1 w Piechowicach.

Jubileusz, wystawa i róże

10 – lecie galerii wystawowej POK oraz wernisaż wystawy malarstwa Ani Wójcik sprowadziły do Piechowic dużo znakomitych gości.
Byli wśród nich zarówno znani w naszym regionie
twórcy i rzemieślnicy, bliscy i sympatycy twórczości Anny
Wójcik oraz rodzina Ks. Kubka.
W miniony piątek uroczystość rozpoczęła chwila
wspomnień o wielkim przyjacielu piechowickich spotkań ze
sztuką, Honorowym Obywatelu Miasta Piechowice – o Ks.
Kubku, którego tak nagle i niespodziewanie przyszło nam pożegnać. Później foto- relacją podsumowano 10 lat działalności
piechowickiej galerii. Uzupełniła ją wypowiedź Anny Kaliszdyrektora POK, która mówiła: „Dzisiejsza wystawa jest 108
wystawą w naszej galerii, w tym 72 wystawy miały charakter
indywidualny, a 36 to wystawy zbiorowe. Dzięki wernisażom
wystaw w minionej dekadzie mieliśmy zaszczyt gościć w Piechowicach ok. 4500-5000 osób, a pozostałe kilka lub kilkanaście tysięcy obejrzało wystawy podczas ich ekspozycji w
galerii. Pierwsza wystawa jaką zaprezentowaliśmy w naszych
skromnych progach w 2009 r. to „ Róża” autorstwa Ani Wójcik.
Dzisiaj ponownie jej prace wypełniły galerię, aby symbolicznie
zamknąć minioną udaną dekadę i otworzyć kolejne, równie
dobre dziesięciolecie.
Dalej goście mogli poznać bliżej wyjątkową i niepowtarzalną piechowiczankę, jaką jest Anna Wójcik. Nieliczni
tylko wiedzieli, że łączy ona w sobie dwie wielkie pasje jakimi
są miłość do matematyki i miłość do malarstwa. Mało osób
wiedziało także o jej koligacjach rodzinnych z panem Józefem Międzybrodzkim. Józef Międzybrodzki był założycielem

i wieloletnim, szanowanym dyrektorem szkoły
podstawowej w Piechowicach, a także człowiekiem wielu talentów.
On też przekazał swojej
wnuczce Ani wielką pasję zarówno do malarstwa, jak i matematyki.
Obydwie te dziedziny realizuje ona na co dzień przekazując
swoją wiedzę kolejnym pokoleniom uczniów, a jej sztuka cieszy
się niesłabnącym uznaniem odbiorców.
Uroczystość uzupełniły róże, muzyka i taniec dedykowany wszystkim, którzy wpisali się w 10- cio letnią historię
galerii oraz skromnej bohaterce tego wieczoru.
Piękne kwiaty, o których mowa pojawiały się tego popołudnia
w zaskakującej ilości, barwach i formach. Naręcze pięknych
róż otrzymała autorka wystawy. Były żywe róże i gratulacje od
publiczności dla organizatorów, a najtrwalszą różę namalowaną na płótnie otrzymaliśmy
w podziękowaniu od Ani Wójcik. Jubileusz galerii oraz wernisaż wystawy były wyjątkowym wydarzeniem wypełnionym
życzliwością, radością i dobrą atmosferą.
Życzymy sobie i wam, aby takich wydarzeń było więcej w życiu
każdego z nas.
						POK
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IV Powiatowy Konkurs Kolęd i Pastorałek
Prz ed sz kola k i
z naszej placówki
wzięły udział w IV
Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek, który odbył
się w Wojcieszycach,
dnia 19 grudnia
2019 r. Dzieci z grupy „Jeżyków” mogły zaprezentować
swoje umiejętności wokalne w wybranych utworach. Jako
pierwszy wystąpił duet – Natalka z Oliwką, dziewczynki
zaśpiewały pastorałkę „Miała babcia krowę”. „Kolędę domową” mogliśmy usłyszeć w wykonaniu kolejnego duetu
Marysi i Julii. Następnie reszta dzieci z grupy starszaków
podzielona na dwa zespoły zaprezentowały się w skocznej
i wesołej pastorałce „Spojrzały Aniołki” oraz poważnej
i wyważonej „Dziewczynka z Andersena”. Nasze dzieci
otrzymały wyróżnienia a wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymali dyplomy oraz drewniane aniołki. Dziękujemy
organizatorom i gratulujemy dzieciom magicznego występu.
K. Romańska

Świąteczne spotkania w grupach
Dnia 16 i 20 grudnia przedszkolaki postanowiły zrobić miłą niespodziankę rodzicom i bliskim wprowadzając ich w atmosferę świąt w czasie Jasełek. Pod
okiem swoich pań, dzieci bardzo pilnie się przygotowywały. Przedstawienia były wyjątkowe. Mali aktorzy,
we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale na
tle bożonarodzeniowej dekoracji – stajenki z Józefem,
Maryją i Dzieciątkiem. Wszyscy ulegli magii występów
przedszkolaków. Mali artyści z dużym przejęciem i zaan-

„Razem na Święta”
W tym roku szkolnym nasze przedszkole brało
udział w akcji ministerialnej „Razem na Święta”. W okresie przedświątecznym przedszkolaki z zaangażowaniem
zbierały karmę, koce, zabawki dla schroniska dla małych
zwierząt. Dzięki mamie Kacperka, pani Agacie Rutkowskiej, wszystkie podarunki szybko trafiły we właściwe
miejsce czyli do Schroniska dla Małych Zwierząt w Jeleniej Górze. Akcja miała na celu uświadomić dzieciom, że
warto jest pomagać. Pomaganie to bardzo piękna i ważna
sprawa a można to robić na wiele rożnych sposobów. Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym rodzicom.
Gorące podziękowania składamy Państwu Ingrid
i Hagen Hartmann, od kilku lat Państwo, pamiętają o nas
i obdarowują dzieci wspaniałymi prezentami z okazji
Świąt Bożego Narodzenia.
J. Monastyrska, B. Woś

gażowaniem wiernie odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności
recytatorski i wokalne.
Wszystkim przedszkolakom należą się ogromne pochwały za zaangażowanie, perfekcyjnie wykonane
wierszyki, kolędy i pastorałki, dzięki którym stworzyły
wspaniałą, świąteczną atmosferę i podbiły serca całej widowni.
Ps. Jeszcze jesienią mamy, babcie i sąsiadki na
prośbę dzieci z grupy „Misiów”dziergały na drutach szalik dla Mikołaja. Cieplutki, wielokolorowy i długi szalik
dzieci wręczyły Mikołajowi w dniu jego imienin 6 grudnia, na spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Miasta
Piechowice, podczas, którego wszystkie dzieci otrzymały
paczki. Nieoczekiwany prezent zaskoczył Mikołaja, ale
jednocześnie bardzo ucieszył – obiecał nosić go w mroźne
dni.
Mikołaj swojej obietnicy dotrzymał, ponieważ na
spotkaniu Bożonarodzeniowym w przedszkolu stawił się
otulony „Misiowym szalikiem”. Mamy nadzieję, że szalik
posłuży mu jeszcze długie lata.
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Kolędowanie z Chórem Harfa
Są w naszym polskim rodzinnym i narodowym kalendarzu daty szczególne, uświęcone
przekazywaną z pokolenia na pokolenie tradycją , są to święta Bożego Narodzenia.

Daj się przekonać
- Nasza planeta woła:
o ratunek
opamiętanie
niezaśmiecanie
Te święta to czas
rodzinny i domowy. Od
wieków krzepiły serca dodawały nadziei i wytrwałości, zespalały ludzi.
Prawie wszystkie
kolędy są anonimowe. Nie
znamy większosci autorów tych utworów, ale na
pewno do napisania dobrej
kolędy trzeba mieć specjalny talent. Nie ma w Polsce
pieśni, które byłyby śpiewane z taką potrzebą serca
jak właśnie kolędy. Dlatego
nie pozwólmy, aby zniknęły z naszych tradycji bożonarodzeniowych. Kolędy
bowiem przenoszą nas do
czasów szczęśliwego dziciństwa, wzruszają, tworzą
niepowtarzalny klimat.
5 stycznia 2020
roku w piechowickim kościele pw. Św. Antoniego
odbyła się Msza Święta z
udziałem Chóru Harfa . Po
mszy wysłuchaliśmy koncert kolęd i pastorałek.

Chór Harfa wykonał następujące utwory: Na Boże Narodzenie, Jezus malusieńki,
Narodził się Jezus Chrystus
, Bóg się rodzi, Adeste fideles, Śliczna gwiazdka świeci nam, Gdy śliczna Panna,
Noel, Dziecino słodka, Bóg
narodził się, Złota Jerozolima.
Soliści Edyta Rudowicz - wokal, Krzysztof Paradowski - gitara i
wokal, Wiesława Tobiasz
- przygotowanie chóru,
akompaniament - Witalina
Samostrokov.
Dziękujemy
wszystkim uczestniczącym
w koncercie, a w Nowym
Roku 2020 członkowie
Chóru Harfa życzą umiejętności przeżywania słabości, aby z dnia na dzień
stawać się być człowiekiem,
dzięki któremu lżej i radośniej żyje się innym.
Andrzej Tobiasz

- Gdziekolwiek jesteś
w lesie
czy nad morzem
lub na polnej ścieżce
- Zastanów się i pomyśl
zanim rzucisz
butelkę
puszkę
oponę
Zanim spalisz plastik
daj się przekonać
S e g r e g u j śmieci
- Matka natura Ci podziękuje….
Zrób to dla siebie
i swoich dzieci
- Posłuchaj głosu sumienia…..
nie z w l e k a j
ocal w sobie człowieka
bo wszyscy jesteśmy
odpowiedzialni za naszą
Planetę
Urszula Musielak

Informator Piechowicki
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
WYDAWCA : Urząd Miasta Piechowice, ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice, tel. 75 75 489 00. Nakład : 1200 egz. SKŁAD, OPRACOWANIE 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

Informator Piechowicki • Styczeń 2020 • numer 1/20

Agata Tarczyńska honorowym członkiem
klubu Lechia Piechowice
W Urzędzie Miejskim w Piechowicach gościła Agata
Tarczyńska – piłkarka reprezentacji Polski oraz niemieckiego Vfl Wolfsburg. Podczas krótkiej uroczystości sportsmenka otrzymała tytuł Honorowego Członka
Klubu Piłkarskiego Lechia Piechowice.

A

gata Tarczyńska swoją piłkarską karierę rozpoczęła w drużynie... chłopców Lechii Piechowice.
Od samego początku przejawiała spory talent, który
zauważyli działacze AZS Wrocław. Z nowym klubem
zawodniczka zdobyła trzy tytuły Mistrza Polski, a
także dwa Puchary Polski. Kolejne sukcesy święciła z
Medykiem Konin – w ciągu trzech sezonów dwa razy
sięgała po Puchar Polski. Kolejny zdobyła ponownie w
barwach AZS Wrocław, do którego powróciła w 2008
roku. Kolejnym klubem, którego barwy reprezentowała była Unia Racibórz. Agata dopisała do swojego
dorobku kolejne Mistrzostwo i Puchar Polski. Następnie spróbowała swoich sił za granicą. W rozgrywkach
2. Frauen Bundesligi występowała kolejno w SV Bardenbach i Blau-Weiß Hohen Neuendorf. Następnie w
sezonie 2013/2014 reprezentowała MSV Duisburg na
najwyższym szczeblu Bundesligi. W sierpniu 2014 roku
powróciła do Polski i w barwach Zagłębia Lubin z 41
strzelonymi bramkami została Królową Strzelczyń Ekstraligi. Po roku występów (ponownie) w Medyku Konin została zawodniczką niemieckiego Vfl Wolfsburg.
Agata Tarczyńska była także reprezentantką
Polski U-16, U-17, U-19. Z drużyną U-19 brała udział
w finałach Mistrzostw Europy U-19 w Islandii w 2007
roku. Obecnie gra w seniorskiej reprezentacji Polski.

- Agata została pierwszym Honorowym Członkiem naszego klubu. Jest pierwszą reprezentantką Polski wywodzącą się z naszego miasta. Wychowała się w Lechii Piechowice i pomimo wielkich sukcesów nie zapomniała o
swojej pierwszej drużynie. Cały czas wspiera nas i dopinguje – tłumaczył Marcin Ramski.
Podczas krótkiej uroczystości Agata Tarczyńska otrzymała z rąk Marcina Ramskiego - trenera Le-

chii Piechowice oraz Jarosława Bumażnika - prezesa
klubu, gratulacje oraz drobne upominki.
- Czuje się bardzo wyjątkowo. Tutaj stawiałam swoje
pierwsze kroki, co na przestrzeni lat dało mi bardzo
dużo. To była taka podstawa na której mogłam dalej
się rozwijać. Identyfikuje się z Lechią i z miastem Piechowice. Uwielbiam tutaj wracać. W przyszłości bardzo
chciałabym wrócić do Piechowic – mówiła wzruszona
Agata Tarczyńska.
- Przykład Agaty może być zachętą dla młodych zawodników i zawodniczek. To pokazuje, że nawet z tak
małego miasta jakim są Piechowice można wdrapać się
na piłkarski szczyt, bo takim na pewno są występy w
reprezentacji Polski – mówił Marcin Ramski.
Trener Lechii Piechowice zapowiada, że w
przyszłości planowane są spotkania ambasadorki klubu z najmłodszymi zawodnikami. Jeśli pozwoli czas być
może uda się nawet zorganizować wspólne zajęcia.
- To co dzisiaj się wydarzyło jest takim pierwszym krokiem do przyszłej współpracy. Planujemy takie małe
eventy i spotkania, a może nawet treningi – wtóruje mu
Agata Tarczyńska.
Adrian Klimas.
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