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Informacja Burmistrza Miasta Piechowice

D

rodzy mieszkańcy Piechowic,
w listopadzie br. dotarła do nas dobra wiadomość o tym, że przyznano naszej Gminie środki
finansowe w wysokości 9,5 miliona złotych w ramach Rządowego planu inwestycyjnego „Polski
Ład” na realizację pierwszego etapu budowy
wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Piastowskiej nad linia kolejową. Wkład własny naszej
Gminy to tylko 5% wydatkowanej kwoty czyli
500 tysięcy złotych. Przedsięwzięcie to będzie,
w naszym mieście, największym wyzwaniem inwestycyjnym w ostatnich latach, tak z uwagi na
wartość zadania jak i krótki czas realizacji oraz
braki materiałów budowlanych i inflację. Druga
dobra wiadomość to uzyskanie dofinansowania
na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr
1 w Piechowicach w wysokości 1.233.286,42 zł
w ramach ogłoszonego na początku br. konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Bliżej na ten
temat znajdziecie Państwo poniżej, w artykule: „
Ponad 1 mln zł na termomodernizację „Jedynki”.
Natomiast niestety nie uda nam się wykonać
w najbliższym czasie miejsca pamięci przy ul.
Cieplickiej. Inwestycję tą musimy przełożyć na
przyszłe lata z uwagi na niewystarczające środki finansowe przeznaczone na ten cel w budżecie naszego miasta. Złożone oferty cenowe firm,
które wyraziły chęć przystąpienia do realizacji tej
inwestycji znacznie / o około 50 % / przewyższają
nasze możliwości finansowe. Poza tym pojawiły
się informacje, że w miejscu w jakim miały być
wykonywane prace jest jeszcze jeden tunel. Tą
okoliczność niesyty musimy zweryfikować przed

przystąpieniem do prac a ponadto, najprawdopodobniej konieczne będzie dokonanie zmiany
w projekcie tej inwestycji.
Co słychać w Spółce KSWiK?
W dniu 5 listopada 2021r. odbyło się nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki KSWiK
w Bukowcu. Przyczyną zgromadzenia był wniosek Prezesa Zarządu spółki, który proponował
podjęcie uchwały wyrażającej zgody na zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 5 milionów złotych oraz
ustanowienia zabezpieczenia z tym związanego
i wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie inwestycji pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarskiej Porębie
w zakresie zwiększenia przepustowości i usuwania
związków biogennych wraz z budową stacji higienizacji i granulacji osadu - Etap II”. Pomimo
sprzeciwu naszej Gminy i Gminy Podgórzyn,
głosami trzech gmin Kowar, Mysłakowic i Szklarskiej Poręby uchwała została podjęta. Należy dodać, że Piechowice i Podgórzyn wskazywały, że
podjęcie kolejnej uchwały w sprawie zgody na
zaciągnięcie kolejnych 5 mln zł na tą samą inwestycje, czyli sztucznym dzieleniem zamówienia
jest celowym działaniem Zarządu Spółki w celu
ominięcia obowiązku uzyskania ¾ głosów, co
w konsekwencji skutkuje naruszeniem zapisów
umowy spółki KSWIK. W związku z powyższym
podjąłem decyzje o zaskarżeniu przedmiotowej
uchwały do sądu.
Burmistrz Miasta Piechowice
Jacek Kubielski

Mamy nowe ogrodzenie na placu zabaw w Michałowicach
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W

październiku 2021 roku udało się zakończyć i oddać do użytku kolejny projekt
realizowany przez Stowarzyszenie Michałowice
w Karkonoszach "Bezpieczny plac zabaw w Piechowicach w czasach Covid-19” w ramach programu Działaj Lokalnie 2021 finansowanym przez
Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Celem
projektu była ponowna integracja społeczności
michałowickiej po długiej izolacji spowodowanej
pandemią Covid-19. W prace przy ogrodzeniu
placu zabaw udało się zaangażować całe rodziny.
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Dorośli pomagali przy posadowieniu ogrodzenia,
dzieci przy sadzeniu roślin i malowaniu drewnianych elementów ogrodzenia. Poprzez spotkania
udało się odnowić kontakty społeczne lokalnych
mieszkańców. Koszt dofinansowania to 5000 zł,
koszt całości projektu wyniósł ponad 8000 zł.
Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom za zaangażowanie i pomoc.
Anita Zając
Prezes Stowarzyszenia Michałowice w Karkonoszach

Ponad 1 mln zł na termomodernizację „Jedynki”

G

mina Miejska Piechowice, w związku ze złożeniem przez Burmistrza Piechowic wniosku, uzyskała dofinansowanie na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach
w wysokości 1 233 286,42 zł w ramach ogłoszonego na początku br. konkursu Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Wygląda więc na to, że po wielu latach szkoła
wreszcie doczeka się przede wszystkim wymiany
stolarki okiennej, która nie tylko nie spełnia żadnych norm termicznych, ale także wizualnie nie
pasuje do całości otoczenia szkoły.
Projekt obejmuje działania związane z termomodernizacją, zarządzaniem energią oraz edukacją uczniów.
Podstawowy zakres prac to przede wszystkim wymiana stolarki okiennej, renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej, docieplenie ścian
zewnętrznych budynku od wewnętrznej strony
pomieszczeń oraz stropu poddasza, wykonanie
nowej centrali cieplnej opartej na pompie ciepła
wspomaganej przez obecnie użytkowane ciepło
z sieci ciepłowniczej za pośrednictwem węzła
cieplnego, instalacja systemu monitoringu i zarządzania energią cieplną oraz elektryczną, wymiana
instalacji c.o. na niskotemperaturową, wymiana
oświetlenia pomieszczeń na energooszczędne typu
LED, instalacja paneli fotowoltaicznych.

Z

Otrzymanie dofinansowania to dobra informacja, natomiast są także bardzo duże obawy jak
logistycznie rozwiązać przebieg robót budowlanych. W okresie wakacyjnym tak duży zakres
prac nie jest możliwy do wykonania, natomiast
wyłączenie szkoły z nauki na dodatkowe dwa
miesiące też nie wchodzi prawdopodobnie w grę.
Do podpisania umowy o dofinansowanie
projektu oraz rozpoczęcia prac remontowych
jest jeszcze trochę czasu więc najbliższe tygodnie
będą poświęcone na znalezienie takiego rozwiązania, które pozwoli zrealizować tą inwestycję
w sposób bezpieczny dla uczniów.
Drugi problem to gwałtownie drożejące materiały budowlane, które z dużym prawdopodobieństwem zwiększą koszty inwestycji, ale czy
z kolei duże oszczędności, które zgodnie
z audytem energetycznym powstaną po realizacji zadania nie są warte tych poniesionych
kosztów.
Według wyliczeń z audytu oszczędność energii cieplnej powinna wynieść w granicach 80%,
natomiast energii elektrycznej około 75%. Jest to
chyba duży argument, aby wbrew ewentualnym
przeciwnościom zrealizować inwestycję.
Jarosław Bumażnik
Główny Specjalista ds. pozyskiwania
środków pozabudżetowych

Istotne zmiany w dowodach osobistych

miany wprowadzone w przepisach o dowo- Nowe dokumenty tożsamości oprócz wprowadach osobistych były wieloetapowym proce- dzonego w 2019 r. zdjęcia twarzy posiadają drusem, który został sfinalizowany 8 listopada b.r. gą cechę biometryczną, czyli odciski palców oraz
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ręczny podpis posiadacza. Podpis i dwa odciski
znajdują się w dowodach osób powyżej 12. roku
życia (wyłączywszy osoby, w przypadku których
pobranie odcisków lub złożenie podpisu jest niemożliwe) i są odwzorowywane w urzędach.
W związku z tym składanie wniosku o dowód
drogą elektroniczną jest możliwe wyłącznie
w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku
życia. Od nich odciski palców nie są pobierane.
Natomiast w przypadku, gdy obywatel nie może
złożyć wniosku o dowód osobisty w urzędzie
gminy, przewidziano możliwość skorzystania
z mobilnej stacji obsługiwanej przez urzędników.
Mobilne stacje umożliwiające pobranie odcisków
palców poza urzędem są w każdym powiecie.
Zmieniony został również sam wygląd dokumentu. Na awersie w prawym górnym rogu jest
umieszczone oznaczenie państwa (PL) na tle flagi
Unii Europejskiej. W związku z tym informacja,
że dokument posiada chip została przesunięta.
U dołu dokumentu znajduje się pole na podpis
posiadacza. Na rewersie natomiast napis "Numer
dowodu osobistego" został zastąpiony napisem
"Seria i numer dokumentu".

Dowody wydawane osobom powyżej 12. roku życia będą ważne przez 10 lat, a młodszym - 5 lat.
Dokumenty tych osób, od których pobranie odcisków palców będzie chwilowo niemożliwe, będą
miały 12-miesięczny okres ważności.
Zmiany w przepisach o dowodach osobistych
wynikają z konieczności dostosowania prawa
krajowego do unijnego. Warto dodać, że nie trzeba przez nie wymieniać już posiadanych dowodów. Będą one ważne przez okres, na jaki zostały
wydane.
Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, od 8 listopada do końca tego roku około
100 tys. osób powinno wymienić dowody z uwagi
na utratę ważności obecnego dokumentu, a ponad 17 tys. osób złożyć wniosek z powodu ukończenia 18 lat. W przyszłym – 2022 r. – dowody
osobiste, z powodu utraty ich ważności, powinno
wymienić około 1 725 300 osób, a około 151 200
złożyć wniosek z powodu ukończenia 18 lat.
Aleksandra Budzińska
Podinspektor ds. obywatelskich,
ewidencji ludności i archiwum

Czym można palić w piecu?

W

raz z nadejściem coraz to chłodniejszych
dni przed nami kolejny sezon grzewczy.
Urząd Miasta w Piechowicach przypomina, że
spalanie odpadów w piecach domowych jest nielegalne i podlega karze aresztu lub grzywny. Do
palenia w piecu wykorzystać można popularne
źródła opału, m.in. węgiel, koks, ekogroszek, pellet, brykiet drzewny, ale również dozwolone jest
spalanie kory i korka, czystych trocin i ścinek
drewnianych oraz tektury i papieru. Śmieci zaś
pod żadnym pozorem nie mogą stanowić opału.
Zakazane jest zatem spalanie butelek plastikowych, torebek plastikowych, zużytych opon, wyrobów z gumy, pozostałości po farbach i lakierach
itp.
Zwracamy się z prośbą o zwracanie uwagi sąsiadom, by nie spalali w swoich piecach domowych
przedmiotów z tworzyw sztucznych lub opakowań po chemikaliach. W przypadku braku reakcji należy o zaistniałej sytuacji powiadomić bezpośrednio policję.
Przypominamy o tym, że palenie w piecu śmie-

ciami jest nie tylko szkodliwe na środowiska, ale
przede wszystkim dla naszego zdrowia. Podczas
spalania niedozwolonych materiałów do atmosfery emitowane są toksyczne substancje, które
znacząco wpływają na nasz cały organizm. Choć
skutki nie są widoczne od razu to gromadzące się
w naszym ciele toksyny skutecznie uszkadzają
nasze zdrowie. Na choroby związane z układem
oddechowym i obniżoną odpornością narażone
są szcze-gólnie dzieci.
Przypominamy, że spalanie odpadów stanowi naruszenie przepisów za co grozi kara grzywny do
5000 zł lub kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.
Dbajmy o czystość w naszych lasach
Lasy w Polsce stanowią ponad 30% powierzchni
kraju, są naszym dobrem wspólnym i wszelkie
działania związane z ich ochroną mają na celu
utrzymanie dobrego stanu środowiska naturalnego.
Jednym z największych problemów, które dotykają lasy jest ich nagminne zaśmiecanie. Różnego
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rodzaju odpady nieustannie podrzucane są do lasów zarówno przez turystów jak i samych miesz-kańców. Śmieci wpływają nie tylko na estetykę
lasów, ale przede wszystkim negatywnie oddziałują na środowisko z uwagi na ich długi czas rozkładu. W każdym lesie możemy napotkać leżące
śmieci w postaci szklanych lub plastikowych butelek, toreb foliowych, opakowań po żywności jak
również nielegalne wysypiska śmieci z zużytymi
oponami, częściami samochodowymi, meblami a nawet sprzętem elektronicznym. Pomimo
wszelkich starań leśników i indywidualnych osób
zaangażowa-nych w sprzątanie, śmieci wciąż
przybywa a krajobraz lasu ulega zmianie. Rozkład niektórych śmieci trwa wiele lat, a im dłużej pozostają w lesie tym bardziej niekorzystnie
oddziałują na środowisko naturalne, a także na
zwierzęta leśne, które w nim żyją.
To jak nasze działania mogą mieć wpływ na środowisko i na organizmy żywe, posłużyć może
przy-kład ze Stanów Zjednoczonych, gdzie jeleń
przez dwa lata żył z ważącą 16 kg oponą na szyi.
Zwie-rzę prawdopodobnie po raz pierwszy zauważone zostało przez pracowników parku Co-
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lorado Parks and Wildlife w stanie Kolorado już
w roku 2019, jednak dopiero teraz udało się im
przeciąć oponę i uwolnić jelenia z dodatkowego
obciążenia. Jest to jeden z wielu przykładów, kiedy to zwierzęta zaplątują się w przedmioty, które
zostały przez ludzi porzucone w lesie.
Apelujemy, aby reagować na sytuacje kiedy do
lasu podrzucane są śmieci i nie bądźmy na to
obojętni. Nie pozwólmy, aby śmieci zdominowały nasz zielony krajobraz. Pamiętajmy, że za każdy wywóz podrzuconych śmieci płacimy wszyscy
z naszego wspólnego budżetu.
Ponadto przypominamy, że zgodnie z art. 162
kodeksu wykroczeń „kto w lasach zanieczyszcza
glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie,
śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości albo
w inny sposób zaśmieca las – podlega karze
grzywny”.
Wspólnie zadbajmy o czystość w otaczających
nas lasach.
Monika Śpiewak
Kierownik Referatu Nieruchomości,
Geodezji i Ochrony Środowiska

Dzień Niepodległości w Piechowicach
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listopada był w Piechowicach dniem prawdziwie wspólnego świętowania Narodowego Święta Niepodległości. Duża frekwencja
była zarówno podczas Mszy Św. ZA OJCZYZNĘ
oraz ceremonii składania kwiatów w miejscach
pamięci, jak i podczas rekreacyjnej imprezy pn.
Rodzinny Piknik Patriotyczny. Najpierw były
piękne słowa Ks. Proboszcza o wolności, potrzebie przynależności społecznej i ojczyźnie. Później
przy uroczystym akompaniamencie orkiestry
OSP, biało – czerwone wiązanki w hołdzie Polakom poległym za Ojczyznę składali tego dnia
Burmistrz Miasta Piechowice - p. Jacek Kubielski, Przewodniczący Rady Miasta Piechowice
– p. Józef Nadolny, przedstawiciel Senatora RP
– p. Krzysztofa Mroza, reprezentanci PSL oraz
mieszkańcy. Biało – czerwona wiązanka złożona
została także przez przedstawicieli OSP Piechowice w hołdzie pamięci zasłużonym strażakom
pod tablicą znajdującą się na budynku OSP przy
ul. Szkolnej.
Było świątecznie, dostojnie i patriotycznie.

O godz. 13.30 w promieniach listopadowego słońca atmosfera zrobiła się bardziej gorąca i radosna.
Na terenie zielonym przy budynku Caritasu
w Piechowicach dały się słyszeć skoczne dźwięki
akordeonu i wspólnie śpiewaną piosenkę „Przybyli ułani pod okienko”. Dalej p. Małgorzata Osiej
i p. Tomasz Gadzina, para doskonałych jeleniogórskich artystów, poprowadziła wszystkich
obecnych muzyczną drogą Szarej piechoty, Legionów czy też Pierwszej Brygady. Na tej drodze
znalazł się też mały koncert patrio tyczny zespołu
„Szklarki” oraz mnóstwo polskich kwiatów wykonanych przez piechowicką oświatę. Nad ogniskiem przypiekano kiełbaski, dzieci i dorośli
śpiewali, a szkolne i przedszkolne drużyny w błyskawicznym tempie wytwarzały biało-czerwone
kwiaty, którymi obdarowano wszystkich obecnych. Warto wspomnieć w tym miejscu, że dziecii młodzież z PS nr 1 i 2 oraz SP nr 1 i 2 (z pomocą rodziców i opiekunów) tego dnia wykonały
łącznie 679 „polskich kwiatów”, co na pewno
stanowi swoisty rekord w ręcznej produkcji pa-
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pierowych kwiatów. Za taką niesamowitą pracę
i zaangażowanie dzieci zostały obdarowane przez
organizatorów upominkami, a przedszkole „Pod
czerwonym muchomorem” i Szkoła Podstawowa nr 2 wygrały vouchery o wartości 200 zł za
„super produkcję” w zabawie „Polskie kwiaty od
oświaty”. Całość dopełniały uśmiechy, wzajemna
życzliwość i przyjazna atmosfera. Wobec powyższego myślę, że tegoroczny Dzień Niepodległości

N

można zaliczyć do udanych, ponieważ było to
piechowickie, prawdziwie wspólne świętowanie.
Świętowanie, które przez pryzmat pamięci walki
o niepodległość pozwoliło nam wszystkim uroczyście i radośnie przeżyć dzień 11 listopada.
Anna Kalisz
DyrektorPiechowickiego Ośrodka Kultury

Metamorfoza budynku POK

a dzień wydania niniejszego numeru Informatora Piechowickiego śmiało można
powiedzieć, że metamorfoza budynku Piechowickiego Ośrodka Kultury została zakończona.
Ostatnia dekada dla tej nieruchomości oznaczała
ciągłe zmiany na lepsze. Od dawna już sukcesywnie poprawiała się funkcjonalność tego budynku
i jego dostosowanie do aktualnych potrzeb. Powstała galeria wystawowa, okazała przestrzeń
biblioteczna, pracownia plastyczna, sala dydaktyczna, punkt informacji i WC na parterze. Początkiem 2018r. dzięki przebudowie parteru, sala

widowiskowa wraz przyległym do niej ciągiem
komunikacyjnym dostosowana została do potrzeb osób niepełnosprawnych i zyskała nową,
otwartą przestrzeń. Natomiast jesienią wykonano
kompleksową wymianę stolarki okiennej i kapitalny remont WC na I piętrze. To był naprawdę
skok w XXI wiek, który uwspółcześnił wnętrze
tego budynku i zmienił jego charakter oraz wygląd.
Kolejne lata 2019-2021 to czas zmian na zewnątrz i kolejne poważne prace remontowe.
W roku ubiegłym wykonany został kapitalny re-
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mont elewacji tylnej i bocznej ściany, a dzisiaj
możemy już z przyjemnością spojrzeć na ścianę
frontową, której remont właśnie się zakończył.
Wiem, że w tym miejscu zapewne niejednej
osobie ciśnie się na usta pytanie – dlaczego ta
metamorfoza trwała tak długo? Odpowiedź jest
prosta. Finanse, finanse i jeszcze raz finanse. Niestety budynek Piechowickiego Ośrodka Kultury
od 2002 r. jest własnością spółki miejskiej (pierwotnie była to spółka Zarząd Nieruchomości „
Wspólny Dom”, a obecnie Zakładu Usług Komunalnych) co uniemożliwiło pozyskanie środków
finansowych na jego remont z funduszy unijnych, a także z funduszy budżetu państwa. Pozostała więc tylko jedna droga, aby poprawić stan
techniczny i estetykę tej nieruchomości – środki
własne. Dlatego prace remontowe, budowlane
i adaptacyjne były planowane bardzo ostrożnie, zależnie od możliwości finansowych Gminy
Piechowice i Piechowickiego Ośrodka Kultury
w każdym kolejnym roku kalendarzowym. Dodatkowo w trakcie prowadzenia tych prac pojawiło się sporo problemów wynikających ze złej
kondycji finansowej właściciela budynku, które
skutecznie hamowały plany remontowe.
Jednak po latach starań i mozolnej, wytężonej
pracy, obiektowi w którym znajduje się piechowi-
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cka instytucja kultury udało się przywrócić właściwą estetykę, charakter i stan techniczny.
Nie bez kozery powiem także, że jest to w dużej
mierze zasługą kreatywnej i pracowitej załogi
POK oraz Burmistrza Piechowic, pana Jacka
Kubielskiego, który osobiście zaangażował się
w tą sprawę. Ważnym elementem tego procesu
była też przychylność dla naszych potrzeb i planów Rady Miasta Piechowice oraz organizacji
pozarządowych działających na terenie ośrodka kultury. Dlatego kończąc tą wieloletnią i trudną metamorfozę DZIĘKUJĘ wszystkim dobrym
ludziom za pomoc i wsparcie w realizacji tego
żmudnego procesu.
Czy na tym już koniec? Nie. Oczywiście, że
nie. Chciałabym zrobić szatnię i zakupić automatyczne rolety do sali widowiskowej. Marzy mi
się także rewitalizacja poprzemysłowego kanału,
profesjonalne oświetlenie estrady oraz dokończenie kładki dla niepełnosprawnych.
W głowie mam ciągle wiele różnych pomysłów
i podchodzę do nich z optymizmem, ale co z tego
będzie to czas pokaże.
Anna Kalisz
Dyrektor Piechowickiego Ośrodka Kultury

Sukcesy Piechowickiego Lekkoatlety

L

ekkoatleta z piechowickiego Athletic Team
Adam Kałwa miał znakomity finisz tegorocznego sezonu lekkoatletycznego. Na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików w Zgorzelcu zdobył srebrny medal w trójskoku i brązowy
w skoku w dal z wartościowymi rekordami życiowymi. Jeszcze lepiej poszło na Małym Memoriale
Kusocińskiego oficjalne Mistrzostwa Polski Młodzików w Karpaczu . Zajął tam 8 miejsce wśród

elity polskich trójskoczków po raz kolejny bijąc
rekord życiowy. Poziom zawodów był bardzo wysoki. Zwycięzca ustanowił rekord Polski Młodzików.
Adam Kałwa jest w ścisłej czołówce Polski wśród
młodzików. Jest to motywacją do dalszej wytężonej pracy.
Trener
Adam Kałwa
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DZIEŃ SENIORA W PIECHOWICACH

2

.10 2021 r. Korowodem Seniorów w Jeleniej
Górze, o którym pisałem w październikowym
informatorze rozpoczęliśmy obchody Dnia Seniora w Piechowicach. Poniżej przedstawiam pozostałe wydarzenia:
7.10. 21 r. – 22 osób z naszego koła z Burmistrzem naszego miasta uczestniczyło w uroczystej
akademii w Filharmonii Dolnośląskiej z okazji
Międzynarodowego Dnia Seniora w Jeleniej Górze.
06.10.2021r. Wycieczka w ramach Poznajemy
nasz Kraj do Głogowa i Legnickich Pól. Głogów
przepiękne miasto odbudowane z ruin(zniszczone
w czasie wojny w 95%) usiane zabytkami, czyste
i estetyczne. Rejs po Odrze świetny przerywnik.
Legnickie Pola ( bitwa w 1241 r. z Mongołami)
zwiedziliśmy muzeum i Kościół Św. Jadwigi - niezapomniane wrażenia, polecamy wszystkim którzy chcą bardziej poznać historię naszej ojczyzny.
Wycieczka ciekawa i udana, uczestnicy 49 osób
zadowoleni.
16.10.2021 r. w sali OSP 97 osób wspólnie
z zaproszonymi gośćmi wzięło udział w oficjalnej
uroczystości kończącej miejskie obchody Dnia
Seniora w Piechowicach, o których wspominaliśmy w październikowym Informatorze. Zaszczycili nas znamienici goście: p. Poseł Zofia Czernow,
p. Burmistrz Piechowic Jacek Kubielski, w zastępstwie p. Elżbiety Zakrzewskiej – p. Grzegorz
Rybarczyk, radny Rady Powiatu ,oraz Waldemar

Wojtaś członek Zarządu Głównego OSP. W części
artystycznej wystąpił niezawodny zespół Szklarki
a do 22-giej bawił nas wspaniały zespół „FIORD”.
Życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia w gronie najbliższych oraz żeby dojrzały wiek był czasem aktywnym, pełnym pasji, a jednocześnie
czasem spełnienia, satysfakcji i poczucia znalezienia właściwego miejsca w życiu przekazaliśmy
obecnym i mieszkającym w naszym mieście Seniorom. Ciepłe słowa w kierunku organizatorów
i zgromadzonych skierowali obecni wyżej wymienieni goście.
Bardzo dziękujemy Burmistrzowi Miasta Panu
Jackowi Kubielskiemu za finansowe wsparcie naszych obchodów.
Październik w naszym kole obfitował w inne wydarzenia realizowane w Miejskim Klubie Seniora
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25 października ostatnią sesją ćwiczeń i spotkaniem podsumowującym odbytym w miejskim
Klubie Seniora zakończyliśmy zadanie publiczne
"Impresje ruchowe dla Seniorów". Podsumowanie i trzyletnia historia wykazująca na realizację
ponad 100 zajęć rehabilitacyjnych. Uczestniczki chwaląc organizatorów i prowadzącą rehabilitantkę Anetę Blicharską stwierdziły poprawę
zdolności ruchowych, kondycji psychicznej i fizycznej, oraz usprawnienie całego ciała wnioskując o kontynuację. Cieszy nas przejęcie realizacji
tego zadania przez miejski klub i prowadzenia ich
do końca roku.
10 naszych członków przystąpiło do projektu
„Włącz się! Cyfrowy Senior w Powiecie Karkonoskim” prowadzonego przez Stowarzyszenie Lokal-
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na Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór. Kawiarenkę cyfrową dla seniorów prowadzili jako
animatorzy członkowie naszego zarządu Lech
Szczap i Andrzej Kazusek przy wsparciu edukatora cyfrowego. Zrealizowano 6 spotkań cyfrowych
dla seniorów. Efektem materialnym będzie uzyskanie przez Miejski Klub Seniora dwóch komputerów które będą służyć piechowickim Seniorom.
Dwoje naszych członków prowadzą warsztaty
plastyczne dla seniorów:
- Renata Derkowska twórczość manualną
w czwartki i Andrzej Kazusek warsztaty malarskie we wtorki.
Przewodniczący Koła Nr 9
Henryk Janowski
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RADA MIASTA PIECHOWICE
UCHWALIŁA:
Uchwała nr 228/XLI/2021 Rady Miasta Piechowice
z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2021.
Uchwała nr 229/XLI/2021 Rady Miasta Piechowice
z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice.
Uchwała nr 230/XLI/2021 Rady Miasta Piechowice
z dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
Uchwała nr 231/XLI/2021 Rady Miasta Piechowice
z dnia 28 października 2021 r. w sprawie obciążenia nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej
Piechowice służebnościami gruntowymi.
Uchwała nr 232/XLI/2021 Rady Miasta Piechowice
z dnia 28 października 2021 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne.
Uchwała nr 233/XLI/2021 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej pojemności
przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości lub ich części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
Uchwała nr 234/XLI/2021 Rady Miasta Piechowice
z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przejęcia przez
Gminę Miejską Piechowice do wykonywania zadania
publicznego z zakresu właściwości Powiatu Karkonoskiego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.
Uchwała nr 235/XLI/2021 Rady Miasta Piechowice
z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nawiązania
współpracy partnerskiej pomiędzy Gminą Miejską Piechowice a Gminą Steinigtwolmsdorf w Niemczech.
Uchwała nr 236/XLI/2021 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmiany
uchwały nr 222/XXXIX/2021 Rady Miasta Piechowice
z dnia 23 września 2021 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Piechowice.
Uchwała nr 237/XLI/2021 Rady Miasta Piechowice
z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na dyrektorów szkół lub placówek oświatowych.
Uchwała nr 238/XLI/2021 Rady Miasta Piechowice
z dnia 28 października 2021 r. w sprawie rozpatrzenia
skargi na Dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 1
w Piechowicach związku z naruszeniem przepisu art.
160 kodeksu karnego.

Październik w
Chatce Puchatka

Pasowanie na Starszaka

21

października nasze najstarsze
przedszkolaki - sześciolatki Mądre Sowy obchodziły swoje wielkie święto - Pasowanie na Starszaka.
To bardzo ważne wydarzenie dla nich
samych, ale również dla ich rodziców
i wychowawców. Każdy z nich w miarę własnych możliwości włączył się
w przygotowanie tej uroczystości.
Dzieci pod kierunkiem wychowawcy
- Pani mgr Wioletty Uram przygotowały program artystyczny. Tańce, deklamowane wiersze, piosenki w swej
treści ukazały, że Starszaki wiele już
potrafią. Szczególnie wzruszającym
momentem akademii było, gdy każde
dziecko przechodziło przez środek
sali i wypowiadało jedną z wartości,
jaką powinien się kierować w życiu
człowiek: wiedza, uczciwość, wyobraźnia, życzliwość, odkrywanie,
pomoc, rodzina, tradycja, odwaga,
dociekliwość, zdrowie, szczęście, szacunek, rozwaga, patriotyzm. Trzeba
się starać, by każdą z tych cech w sobie rozwijać i pielęgnować. Moment
pasowania przez Panią dyrektor poprzedziło uroczyste ślubowanie:
Ja, starszak dzielny,
będę zawsze uśmiechnięty.
Będę słuchał wszystkie panie
i zjadał całe śniadanie
będę dbał o zwierzęta i chronił kwiaty,

12

Informator Piechowicki • Listopad 2021 • numer 11/21

aby nasz świat był piękny i bogaty
będę grzecznie się bawił i pilnie uczyłżebym mamy i taty nigdy nie zasmucił.
Po pasowaniu nastąpiło wręczenie dzieciom
dyplomów, upominków, wspólna sesja zdjęciowa, tort oraz poczęstunek dla wszystkich gości.
W przygotowania uroczystości aktywnie włączyła się Rada Rodziców przedszkola oraz Rodzice
dzieci. Serdeczne podziękowania za ufundowanie
upominków, tortu i wszelką współpracę w przygotowaniu pasowania.

19

Muzyczne spotkania
w Chatce Puchatka

października w przedszkolu miała miejsce
druga część spotkania z Paniami ze Stowarzyszenia Pro-Arte działającym przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Jeleniej Górze.
Tym razem dzieci wykorzystały przygotowane na
wcześniejszym spotkaniu instrumenty z tekturowych rolek.
26 października natomiast przedszkole odwiedzili muzycy z Filharmonii Dolnośląskiej
z koncertem muzycznym zatytułowanym: „ Tajemnice z dawnych lat”. Podczas koncertu oprowadzili dzieci przez krainę Dolnego Śląska przedstawiając historię danego miasta naszego regionu
i wykonując charakterystyczne dla tych miejsc
utwory.
Przedszkolaki słuchając utworów włączały się
w ich wykonanie klaszcząc w takt muzyki. Spotkanie odbyło się w radosnej atmosferze, grane

utwory zachęcały swym rytmem do oklasków
i przytupywania. Muzykowanie w przedszkolu
uczy naszych wychowanków, że nie tylko zabawy
przy komputerze dostarczają nam przyjemności,
ale obcowanie z rożnymi formami kultury mogą
być sposobem na organizację wolnego czasu dzieci z całymi rodzinami.
					

Zajęcia Jeleniogórskiego Klubu
Oyama w przedszkolu

D

ziałając w porozumieniu z Panią Dyrektor
w październiku w przedszkolu rozpoczęły
się zajęcia sportowe - ogólnorozwojowe na bazie
karate Oyama. W treningach uczestniczą dzieci
w wieku 4-6 lat. Zaletą tych zajęć jest poprawa
kondycji i koordynacji ruchowej, okazja do spotkania się z rówieśnikami i zabawy w grupie...to
prawdziwa kuźnia charakteru, stopniowego i konsekwentnego dążenia do realizacji wyznaczonych
celów i panowania nad emocjami. Ćwiczenia
rozwijają u dziecka wszystkie cechy motoryczne:
zwinność, szybkość, wytrzymałość, gibkość, siłę.
Dziecko uczy się również podstawowych technik
Oyama, skupienia, opanowania, koncentracji,
cierpliwości, samodyscypliny, samokontroli.
Zajęcia odbywają się w poniedziałki o godzinie 16 w sali ogólnej przedszkola i trwają jedną
godzinę. Serdecznie zapraszamy do zapisów.
Anna Kubasiewicz
wychowawca grupy Pszczółki
w Przedszkolu Samorządowym nr 1
w Piechowicach Chatka Puchatka
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Przedszkole Samorządowe nr 2 Piechowice
„Pod czerwonym muchomorem”
Poznajemy zawody

W

ramach realizacji planu rocznego ,,Poznajemy zawody ‘’ Grupa Poziomek wybrała
się w dniu do Biblioteki Miejskiej w Piechowicach,
aby poznać pracę Bibliotekarki. Przedszkolaki
przypominały sobie, zasady wypożyczania książek, a także obejrzały specjalnie przygotowane
dla dzieci działy i sektory, w których każdy mógł
znaleźć ulubioną książeczkę. Przypomniano jak
należy korzystać z wypożyczonych książek, aby
nie wracały porysowane, pobrudzone, mokre, zagięte. Pani Kinga, przeczytała fragment wybranej
przez dzieci bajki ,,Reksio’’i zaprosiła dzieci, aby
wspólnie z rodzicami zakładali karty i wypożyczali książeczki, gdyż w dziale dla dzieci pojawiło
się mnóstwo nowości dla przedszkolaków. W tym
samym dniu obejrzeliśmy również wystawę prac
Pani Emili Sychowiec ,,Ukojenie’ ’przedstawiające
pejzaże, barwne łąki rozmaitych kwiatów w bajkowych kolorach. Magia sztuki Pani Emilii, tak
bardzo zachwyciła dzieci, że w tym dniu dzieci
namalowały mnóstwo kolorowych prac pełnych
wróżek i kwiatów.
mgr D. Jarosz
nauczyciel grupy Poziomki

„Piosenki z kuferka”

W

październiku dzieci z przedszkola „ Pod
Czerwonym Muchomorem”, podczas pobytu w teatrze animacji, odbyły niezwykłą podróż
w świat muzyki z bajek. Spektakl „ Piosenki z kuferka”, były niezwykłą przygodą muzyczną oraz
wspomnieniem wielu bajek wystawianych przez
znakomitych aktorów z Teatru Animacji. Fantastyczna gra artystów, śpiew połączony z precyzyjną choreografią zachęcały dzieci do wspólnej
zabawy. Mali widzowie z niezwykłym zainteresowaniem obejrzeli przedstawienie pełne magii,
muzyki i czarów. Dla wielu maluchów była to
pierwsza wizyta w świecie teatru. Po skończonym
przedstawieniu przedszkolaki przespacerowały
się po parku szukając oznak jesieni i wypatrując wiewiórek. Do przedszkola dzieci wróciły na
pyszny obiadek, przygotowany przez nasze, niezastąpione, Panie Kucharki.
mgr Joanna Monastyrska
nauczyciel grupy Żabki
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Kulinarne zmagania Kropeczek

ze smakiem.
Z okazji przypadającego 20 października Dnia
odczas zabaw, w temacie owoców i warzyw, Szefa Kuchni- Dnia Kucharza, dziękujemy nagrupa Kropeczek miała okazję sprawdzić szym Panią kucharkom za pyszne i zdrowe posiłswoje umiejętności kulinarne, uczestnicząc ki serwowane w naszej przedszkolnej kuchni.
w zajęciach wraz z zaproszonym gościem PaPani Kropeczka - mgr Grazyna Popera
nią Lucyna Wojno, która pracuje jako szefonauczyciel grupy Kropeczki
wa kuchni. Pani Lucyna, przybliżyła dzieciom,
w przystępny sposób, czym się zajmuje, gdzie
możemy ją spotkać, jak wygląda strój kucharza.
Co spotkało Pingwina Pik-Poka?
Dzieci dowiedziały się także, jakie przedmioty są
potrzebne w jej pracy. Na spotkanie, nasz Gość,
rzedszkolaki poznały jedną z wielu przyprzyniósł mnóstwo pysznych owoców i zapropogód małego pingwina Pik-Poka, mieszkańca
nował wspólne przyrządzenie soków. Pani Lucy- Wysp Śnieżnych Burz, który postanowił zwiedzić
na obierała i kroiła, a wszystko wykonywała tak świat i poszukać Niebieskiego Jeziora. Pingwinek
profesjonalnie, że dzieci patrzyły z zaciekawie- poznał wielu wspaniałych przyjaciół, przeżywał
niem. Następnie, wspólnie, pod okiem szefowej cudowne przygody. Dzieci z wielkim przejęciem
kuchni, dzieci przygotowały pyszne soki. Samo- oglądały spektakl w wykonaniu aktorów teatru
dzielne przyrządzanie owocowych soków dało „Igraszka” z Wałbrzycha. Muzyka i światło a przeprzedszkolakom wiele satysfakcji, jednocześnie de wszystkim baśniowa scenografia, pozwoliły,
uświadamiając, jak ważną rolę odgrywają wita- małym i dużym widzom, poczuć się przyjemnie
miny we właściwym funkcjonowaniu organizmu. i magicznie. Aktorzy, byli otwarci na interakcję
Przygotowanie posiłków tak się maluszkom spo- i spontaniczność widzów co bardzo podobało się
dobało, że w kolejnym tygodniu przygotowały sa- naszym przedszkolakom.
łatkę z ogórka, cebuli papryki. Dzieci pod okiem
dorosłych,obierały warzywa, kroiły, przyprawiały
mgr Grażyna Popera
,a co najważniejsze zjadły przygotowaną sałatkę
nauczyciel grupy Kropeczki

P
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Wspomienia Fernynadna Kuźmy – część 2

P

rowadzone są pierwsze konsultacje i rozważa
się możliwość budowy oczyszczalni ścieków
wspólnie z Fabryką Papieru na terenie Fabryki
Papieru, lub samodzielnie za wysypiskiem śmieci
przy ul. Cieplickiej /obecna lokalizacja/.
Rozważana jest koncepcja budowy kotłowni
osiedlowej /opalanej gazem/ przy ul. Szkolnej.
W dniu 1.10.1992 r. Komisariat Policji w Piechowicach posiadał 3 etaty dzielnicowych i 1 etat asystenta.
Z dniem 1.01.1993 r. łączy się w jedną instytucje
Piechowicki Ośrodek Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną.
Z początkiem 1993 r. wprowadzono diety dla radnych /niestety nie pamiętam kwoty/ nie było tego
wiele.
Z początkiem 1993 r. Gmina Piechowice przejmuje budynek przychodni rejonowej /ośrodek
zdrowia/.
Z dniem 25.02.1993 r. składa rezygnacje z zajmowanego stanowiska p. Piotr Pawłowicz dotychczasowy W-ce Burmistrz.
Z dniem 30.06.1993 r. następuje likwidacja żłobka dziennego przy ul. Słowackiego.
Uchwałą z dnia 22.06.1993 r. wprowadza się możliwość sprzedaży lokali mieszkalnych będących
własnością gminy, dotychczasowym najemcom
na preferencyjnych warunkach.
W dniu 22.06.1993 r. Rada Gminy Piechowice ustaliła, że na terenie gminy funkcjonują 22
punkty sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu. /na dzień dzisiejszy również są
22 punkty sprzedaży/.
Lechia Piechowice jest z nami od zawsze a konkretnie od sierpnia 1945 roku, kiedy to powstał
KS Piechowice przy Fabryce Papieru. W 1955 r.
zmieniono nazwę na Lechia Piechowice.

Różnie bywało były porażki, ale były również sukcesy, choćby awans do 1/8 Pucharu Polski w 1983
r., po drodze zwycięstwa z ówczesnymi ligowcami
Górnikiem Wałbrzych i Odrą Opole. Po wyrównanym meczu Lechia przegrała z Wisłą Kraków
1-2. Bramkę dla Lechii zdobył Jerzy J. w 75 minucie meczu.
W trudnych latach 90 upadali dotychczasowi
sponsorzy /głównie Karelma/. Lechia mimo to
przetrwała.
Należy tu wspomnieć p. Bolesława Iwaszkiewicza
- Prezesa Lechii w latach 1987-2005.
W sierpniu 1993 r. ukazuje się pierwszy numer
Informatora Piechowickiego jako Biuletyn Rady
Miejskiej i Zarządu Miasta. /tak na marginesie
właśnie mi przypisuje się pomysł powstania informatora/.
Ferdynand Kuźma
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