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Szanowni Państwo, 

w nawiązaniu do wcześniejszych informacji jakie 
przekazywałem w lipcowym numerze Informatora 
Piechowickiego, w dniu 27 lipca 2022r. na terenie 
Ośrodka Wczasowego Potok w Górzyńcu odbyło się 
spotkanie mieszkańców, radnych Rady Miasta Pie-
chowice i Burmistrza z nowym właścicielem ośrod-
ka w sprawie zasadności przystąpienia do zmiany 
istniejącego miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla obszaru jednostki strukturalnej 
Górzyniec w części dot. ww. ośrodka Potok. Spotka-
nie było zorganizowane przez nowego właściciela. 

W tym miejscu przypominam, że sprzeciw miesz-
kańców dotyczył postulowanej przez inwestora 
zmiany w zakresie wskaźnika intensywności zabu-
dowy, podwyższenia maksymalnej wysokości obiek-
tów budowlanych oraz dopuszczenia funkcji miesz-
kalnej. Z uwagi na powyższe oraz podnoszone przez 
mieszkańców wątpliwości co do braku bezstronności 
części Rady Miasta z uwagi na nieformalne spotka-
nie z inwestorem podjąłem decyzję o wstrzymaniu 
postępowania w tym zakresie do czasu ponownego 
wypowiedzenia się Rady Miasta Piechowice co do 
zasadności lub nie przystąpienia do opracowania 
nowego miejscowego planu zagospodarowania dla 

terenu ośrodka Potok w Górzyńcu. W związku z tym 
złożyłem do Rady Miasta Piechowice pismo z wnio-
skiem o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Przypomi-
nam, że Rada Miasta Piechowice podjęła uchwałę 
w tym zakresie. 

W odpowiedzi na moje wyżej wskazane pismo, 
w dniu 22 września 2022 roku Rada Miasta Piecho-
wice podjęła uchwałę nr 310/LIV/2022 w sprawie 
zmiany uchwały Nr 282/XLIX/2022 Rady Miasta 
Piechowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
położonych w jednostce strukturalnej Górzyniec – 
edycja 2022r. , na mocy której wprowadzono zmianę 
dotyczącą granic obszaru objętego planem, określo-
nego na załączniku nr 1 do ww. uchwały. W związ-
ku z tym i jak wynika z uzasadnienia przedmiotowej 
uchwały jest to zmiana mająca na celu zmniejszenie 
obszaru opracowania i wyłączenie z niego terenu 
ośrodka wypoczynkowego „Bobrowe Skały”. Zmia-
na została wprowadzona na wniosek radnych Rady 
Miasta Piechowice, którzy wnieśli o zachowanie na 
tym obszarze ustaleń obowiązującego miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego jednostki 
strukturalnej Górzyniec w Piechowicach (Uchwała Nr 
167/XXXI/2005 z dnia 22 lutego 2005 r., publikacja: 
Dz. U. Woj. Dolnośląskiego Nr 79 z dnia 05.05.2005 
r., poz. 1728) i tym samym nieuwzględnienie wnio-
sku złożonego przez dysponenta terenu.

Informuję, że w dniu 4 sierpnia bieżącego roku 
firma SANET Bartosz Kaszewski rozpoczęła realizację 
inwestycji związanej z rozbudową sieci kanalizacji 
sanitarnej w górnych Piechowicach od skrzyżowania  
ul. Kryształowej z ul. Rzemieślniczą do skrzyżowania 
ul. Kryształowej z ul. Zieloną wraz z przebudową drogi 
wojewódzkiej nr 366 - etap II za kwotę 2.749.999,80 zł.  
Planowany termin zakończenia inwestycji to dzień 
13.01.2023 r. Inwestycja obejmuje budowę nowego 
odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na 
wyżej opisanym odcinku ul. Kryształowej stanowią-
cej drogę wojewódzką nr 366 z przekroczeniem rzeki 
Kamiennej i przepompownią ścieków, a także w dro-
gach i na gruntach gminnych na ul. Nadrzecznej,  

Informacja Burmistrza Miasta Piechowice



3INFORMATOR PIECHOWICKI - WRZESIEŃ 2022 - NUMER 8/22 INFORMATOR PIECHOWICKI - WRZESIEŃ 2022 - NUMER 8/22

ul. Zielonej i ul. Michałowickiej w obrębie 0008 Pie-
chowic. Po zakończeniu robót ziemnych nawierzch-
nia ul. Kryształowej zostanie odbudowana na całej 
szerokości i długości oraz zostanie przebudowany 
chodnik pieszy i zatoki autobusowe. Łączna dłu-
gość głównego kanału kanalizacji sanitarnej będzie 
wynosić 418 mb oraz zostanie wykonanych 20 szt. 
przyłączy do budowanej kanalizacji. W związku z tą 
inwestycją i w ramach posiadanych środków finan-
sowych podejmę działania mające na celu zwiększe-
nie zakresu realizowanej inwestycji, a w przypadku 
zgody Naszej Rady Miasta na zwiększenie wydatków 
na realizację II etapu widzę możliwość przedłużenia 
rozbudowy sieci sanitarnej aż do mostu przy drodze 
krajowej nr 3.

Co nowego w sprawie wyjścia Piechowic ze 
Spółki KSWiK?

Aktualnie szybko zbliżamy się do ostatecznych 
rozstrzygnięć, czyli opracowania planu podziału spół-
ki KSWiK i trudnych dla wspólników decyzji w spra-
wie rozliczeń finansowych, tym bardziej że są one 
korzystne dla Naszej Gminy. Dlatego nie dziwi mnie 
kolejna eskalacja pomówień mojej osoby i oskarże-
nia, a wręcz obciążanie winą za płynące ścieki rzeką 
Kamienną ze Szklarskiej Poręby. Szklarska Poręba za-
pomina o tym, że o konieczności modernizacji było 
widomo już w roku 2014!. Myślę, że nadszedł czas, 
aby Samorządowcy z sąsiedniej Gminy Szklarska 
Poręba sami podjęli działania mające na celu mo-
dernizację oczyszczalni ścieków w Szklarskiej Po-
ręby dla dobra środowiska naturalnego i kieszeni 
własnych obywateli. 

Dlaczego należy podjąć działania dla dobra śro-
dowiska naturalnego nie muszę nikomu wyjaśniać. 
Natomiast podjęcie działań przez władze Szklarskiej 
Poręby dla dobra własnych mieszkańców jest po-
dyktowane tym, że wykonanie tej inwestycji przez 
KSWiK spowoduje obciążenie mieszkańców Szklar-
skiej Poręby wielomilionowymi pożyczkami, które 
będą spłacali mieszkańcy Szklarskiej Poręby w no-
wych taryfach za ścieki. Słyszałem, że podobno koszt 
modernizacji oczyszczalni wyniesie ponad 60 mln 
złotych. Do tego należy dodać dotychczas niespłaco-
ne pożyczki, koszty eksploatacji instalacji przy wzro-
stach cen za energię. Ile więc wyniesie ta inwestycja 
i tym samym jakie obciążenia czekają mieszkańców 

Szklarskiej Poręby w taryfach za ścieki? Wyliczenia 
pozostawiam osobom zainteresowanym. 

Dodam, że moim zdaniem, warto realizować in-
westycji związaną z rozbudową oczyszczalni w ra-
mach pozyskanych dotacji bezzwrotnych w wyso-
kości do 95 % wartości inwestycji, które muszą być 
realizowane przez Gminę. Takie inwestycje obecnie 
realizujemy w Piechowicach i co ważne nie obciążą 
one Mieszkańców Piechowic w taryfach.

Patrząc na obecne działania Wspólników spółki 
KSWiK jestem przekonany, że dopiero groźba upa-
dłości spółki KSWiK ochłodzi temperament Gminy
-Wspólników do inwestycji w spółce KSWiK za poży-
czone pieniądze, a skutki finansowe dla mieszkańców 
mogą być znacznie poważniejsze niż w przypadku 
wzrostu kosztów za utylizację odpadów związanych 
z Finansami spółki KCGO zajmującej się zagospoda-
rowaniem odpadów. 

Informuję także, że w dniu 24.08.2022 roku 
Rada Miejska Szklarskiej Poręby podjęła uchwałę 
o wyjściu Gminy Szklarska Poręba ze spółki KSWiK. 
Gratuluję Radnym Rady Miejskiej Szklarskiej Porę-
by podjęcia przedmiotowej uchwały.  

Niestety Gmina Szklarska Poręba, pomimo pod-
jętej uchwały, nie przystąpiła do podziału spółki. 
Mimo, że obecnie jest taka możliwość, bo została 
wykonana aktualna wycena spółki dla celów podzia-
łu spółki i można planem podziału objąć także Gmi-
nę Szklarska Poręba, to jednak nie widać, na chwi-
le pisanie tego artykułu, woli Szklarskiej Poręby na 
wystąpienia ze spółki KSWiK. Dziwi to, tym bardziej 
że nasza gmina nie ma jeszcze planu podziału spół-
ki a więc jest jeszcze czas na dołączenie się do tego 
procesu Szklarskiej Poręby, bez ponoszenia przez nią 
kosztów podziału. Takie działanie nie wymaga też 
podjęcia wcześniej jakiejkolwiek uchwały wspólni-
ków spółki KSWiK.  

Jacek Kubielski 
Burmistrz Miasta Piechowice
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Serdecznie zapraszamy wszystkich Mieszkańców 
Miasta Piechowice do obioru darmowego pojemni-
ka na BIO odpady. Nadal trwa akcja przeprowadzana 
przez Związek Gmin Karkonoskich w ramach edukacji 
Ekologicznej w gminach członkowskich Związku i re-
alizacją programu pt. „Rady na Bioodpady”. Po wery-
fikacji opłaty za odpady komunalne w Urzędzie Miasta 
w Piechowicach i podpisaniu protokołu przekazania 
pojemnika na BIO, zapraszamy po odbiór pojemników 
z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
mieszczącego się przy ul Bocznej 15 w każdą sobotę* 
w godzinach od 10:00 do 15:00. Chęć pozyskania po-
jemnika można również zgłaszać telefonicznie pod nr 
75 7548922. 

Wielkość przyznanego pojemnika 120 bądź 240 
litrów uzależniona jest od ilość osób zamieszkującą 
daną nieruchomość oraz od wielkości działki wokół 
budynku mieszkalnego.

W ramach akcji pojemnik na BIO odpady może 
otrzymać właściciel gospodarstwa domowego, które:

• jest położone na terenie Gminy Miejskiej Pie-
chowice, 

• złożył deklarację o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami,

• nie korzysta z ulg za kompostownik, 
• nie ma zaległości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

Pojemniki są technicznie dostosowany do gro-
madzenia Bioodpadów. Odpady należy gromadzić 
bezpośrednio w pojemniku bez stosowania worków. 
Celem akcji pn. „Rady na bioodpady” i przekazania 
pojemników jest ograniczenie oddawania bioodpa-
dów w workach.

Monika Śpiewak
Kierownik Referatu Nieruchomości,

Geodezji i Ochrony Środowiska

Odbierz bezpłatny pojemnik  
na BIO odpady!!!

*Akcja trwa do 25 listopada 2022 roku.
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Informujemy, że od zeszłego roku na terenie gmi-
ny funkcjonuje gminny organ doradczy jakim jest 
Gminna Rada Seniorów. Ma ona charakter konsul-
tacyjny, doradczy i inicjatywny. Może ona składać się 
z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicie-
li podmiotów działających na rzecz osób starszych, 
w szczególności przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety 
trzeciego wieku. Działania Rady wspomagają Organy 
Gminy i pracowników Urzędu Miasta w Piechowicach 
dla dobra miejscowej społeczności.  

W pierwszej turze wyborów do Gminnej Rady Se-
niorów zgłoszono tylko 4 kandydatów na członków 
Rady. W dniu 24 sierpnia 2021 roku na Przewodniczą-
cego wybrano Pana Henryka Janowskiego. 

Z uwagi na niepełny skład Gminnej Rady Senio-
rów, już w roku następnym, Burmistrz Miasta Piecho-
wice zarządzeniem nr 73/2022 z dnia 3 czerwca 2022 
roku wyznaczył dodatkowy termin na zgłaszanie kan-
dydatów do Rady, w którym zgłosiło się tylko 3 kan-
dydatów. 

W tej sytuacji w dniu 5 lipca 2022 roku Burmistrz 
Miasta Piechowice zarządzeniem  nr 83/2022 ogło-
sił nowy, 7 osobowy skład Gminnej Rady Seniorów 
w osobach: Lech Szczap, Grażyna Jędrzejek, Kazimierz 
Wójcik, Leon Smolczyński, Halina Kazusek, Janina 
Staniec oraz Joanna Pulter. Ponadto podczas czwar-
tej sesji Gminnej Rady Seniorów, w miejsce zmarłe-
go Pana Henryka Janowskiego,  wybrano nowego 
Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów w osobie 
Pana Lecha Szczap, któremu serdecznie gratulujemy / 
uchwała Gminnej Rady Seniorów z dnia 12 lipca 2022 
roku nr 8/IV/2022 /. Na spotkaniu z Gminną Radą 
Seniorów, tak pierwotną jak i działającą w pełnym 7 
osobowym składzie, Burmistrz Miasta Piechowice po-
gratulował im i życzył owocnej współpracy z piecho-
wickimi seniorami jak i gminnymi organami.  

Gminnej Radzie Seniorów składamy gratulacje 
i życzymy owocnej współpracy z miejscową społecz-
nością. 

Karolina Sokołowska
Inspektor ds. obsługi Rady Miasta i transportu

Minął już rok…
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W dniach 17-18 września 2022 r. gośćmi Bur-
mistrza Miasta Piechowice i OSP Piechowice byli 
przedstawiciele Niemieckiej Gminy Steinigtwolms-
dorf, w tym Burmistrz Gminy Steinigtwolmsdorf oraz 
Strażacy wykonujący pracę na terenie tamtej gminy. 
Była to kolejna wizyta Pani Burmistrz Kathrin Gessel, 
a pierwsza przedstawicieli niemieckiej straży pożar-
nej. Spotkanie było okazją do prowadzenia rozmów 
na tematy samorządowe i współpracy pomiędzy 
obiema gminami i strażami. Wynikiem prowadzonych 
rozmów jest m.in. zaproszenie młodzieży szkolnej na 
zawody lekkoatletyczne do Niemiec, które odbędą się 
w dniach 7-8 października 2022 roku. Podczas wizyty 
niemiecka delegacja odwiedziła, pomimo niesprzy-
jającej pogody,  piechowickie atrakcje turystyczne, 
w tym wodospad „Szklarki” oraz platformę widokową 
„Złoty Widok” w Michałowicach. 

Po południu, już w budynku OSP, na uroczystej ko-
lacji organizowanej przez Zarząd OSP w Piechowicach, 
Władze obu Straży i ich Strażacy oraz Burmistrzowie 
obu Gmin wymieniali się informacjami i doświadcze-
niami dotyczącymi zasad funkcjonowania jednostek 
straży  pożarnej i ich utrzymania czy też zasad wy-
konywania zadań przez straż pożarną na terenie obu 
państw.  

Pozytywne wrażenie na niemieckiej delegacji wy-
warł sprzęt będący w posiadaniu OSP Piechowice. 

Należy przypomnieć, że ww. spotkanie obu Straży 
jest wynikiem zawartego wcześniej porozumienia po-
między Gminą Miejską Piechowice a Gminy Steinig-
twolmsdorf, która obejmuje 

współpracę w różnych dziedzinach życia społecz-
nego. 

Anna Szalej-John
Sekretarz Miasta Piechowice

Spotkanie z gminą partnerską 
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To była już VII edycja Michałowickich Mistrzostw 
w Grillowaniu, która odbyła się 31 lipca 2022 na „Pla-
cu pod Kasztanem” w centrum osiedla Michałowice. 
Mimo niesprzyjającej aury i przeniesieniu mistrzostw 

o jeden dzień, nie zniechęciło to nikogo i impreza 
przyciągnęła licznych mieszkańców jak i dużą grupę 
przyjezdnych gości, dając wszystkim okazję do spo-
tkań i wspólnej zabawy w miłej rodzinnej atmosferze. 

Mistrzostwa organizowane są przez Zarząd Osie-
dla Michałowice przy wsparciu Urzędu Miasta w Pie-
chowicach. Swoją obecnością zaszczycił nas Przewod-
niczący Rady Miasta Piechowice Pan Józef Nadolny, 
który został poproszony przez organizatorów o prze-
wodniczenie jury zawodów w grillowaniu.

Zawody mają charakter otwarty i mógł w nich 
wziąć udział każdy, kto miał ochotę na dobrą zabawę 
z odrobiną rywalizacji. W tym roku mieliśmy między-
narodową obsadę, jedną z ekip uczestniczących w gril-
lowaniu była ekipa z Ukrainy mieszkająca w ośrodku 
POTOK w Górzyńcu. W Mistrzostwach wzięły ponad-
to udział drużyny z Wojcieszyc, Chromca, Sosnówki 
i oczywiście z Michałowic. Przygotowano również 

wiele konkursów i animacji dla dzieci, których była 
w tym roku imponująca grupa. W oczekiwaniu na 
wyniki konkursu każdy mógł usmażyć sobie kiełbaskę 
przy ognisku.

A oto wyniki VII Michałowickich Mistrzostw w Gril-
lowaniu:

I miejsce ex aequo : ekipa z Wojcieszyc  i ekipa 
ukraińska z Górzyńca.

II miejsce: przedstawiciele Michałowic,
III miejsce: ekipa z Chromca,
IV miejsce: ekipa z Sosnówki.
Wszystkim drużynom bardzo dziękujemy za 

uczestnictwo, dobrą zabawę i możliwość spróbowa-
nia różnorodnych specjałów.

Dziękujemy również firmie „Ale ciacho” za ufundo-
wanie słodkiego poczęstunku dla wszystkich uczestni-
ków naszego festynu.

 Norbert Dynia
 Przewodniczący Zarządu Osiedla

Michałowickie Mistrzostwo w Grillowaniu
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W ostatnim czasie koło nasze pracowało bardzo 
aktywnie, mimo że mocno odczuwaliśmy brak śp. 
Henryka Janowskiego. Do czasu zebrania sprawoz-
dawczo-wyborczego, które odbędzie się jesienią b.r. 
funkcje przewodniczącego koła decyzją zarządu objął 
kol. Lech Szczap.

Nasi członkowie w okresie od mają do sierpnia 
2022 r. uczestniczyli w wydarzeniach o różnym cha-
rakterze - począwszy od jednodniowych wycieczek 
turystycznych po letni wypoczynek nad Bałtykiem.

Z okazji Dnia Inwalidy zorganizowaliśmy dwie wy-
cieczki autokarowe, w których łącznie uczestniczyło 
85 osób.  9 maja zwiedzaliśmy klasz-
tor w Henrykowie oraz m.in. arbo-
retum w Wojsławicach. 29 czerwca 
zawitaliśmy do Pragi, gdzie oprócz 
spaceru po Starym Mieście i zwie-
dzania największych atrakcji miasta 
odbyliśmy rejs po Wełtawie.

 27 maja wyjątkowo w cieplickim 
Zdroju spotkaliśmy się na uroczysto-
ści podsumowującej obchody Dnia 
Inwalidy. W gronie zaproszonych 
gości była p. poseł Zofia Czernow, p. 
Burmistrz Miasta Piechowice Jacek 
Kubielski, p. przewodniczący Zarzą-
du Rejonowego PZERiI Stanisław 
Dziedzic oraz p. Stanisław Szuber - 
Prezes Zarządu KSON. Minutą ciszy 
uczciliśmy pamięć członków naszego 
koła, którzy w ostatnim czasie zmarli, 
usłyszeliśmy też ze strony gości wiele 
ciepłych słów pod adresem nieodża-
łowanego śp. Henryka Janowskiego. 
Po części oficjalnej przyszła pora na 
część integracyjną -wspólną zabawę. W uroczystości 
wzięło udział 50 osób.

Już po raz 10 na terenie ogrodów działkowych 
Papiernik odbył się Sportowy Piknik Seniora. Uczest-
niczyło w nim ponad 100 osób, członków koła i jego 
sympatyków. Rywalizacja odbywała się w kategoriach 
- panie i panowie w kilku sportowych konkurencjach, 
w tym tradycyjny już rzut beretem moherowym. Do 
dyspozycji uczestników był obficie zaopatrzony bufet 
oraz smaczne potrawy z grilla.

Niezwykle udane były dwa turnusy wczasowe 
w Dźwirzynie- pierwszy w czerwcu, drugi na przeło-
mie lipca i sierpnia. Przy pięknej pogodzie nasi senio-
rzy korzystali z wszystkich dostępnych atrakcji: plażo-
wania, kąpieli w morzu, wypożyczali rowery a nawet 
kajaki… (w pobliżu położone jest jezioro). Bawili się 
także na wieczorkach tanecznych, grillowali, odwie-
dzali dyskotekę „U pirata”. Jednym słowem wykorzy-
stywali czas wakacji na „wesoło i sportowo”.

Wkrótce zaprosimy naszych członków na piknik 
„Święto pieczonego ziemniaka” oraz na wycieczkę na 
winobranie do Zielonej Góry. Informacji należy szukać 

na tablicy ogłoszeń POK lub w biurze naszego koła 
w każdą środę od godz. 10.00 do 13.00, serdecznie 
zapraszamy.

Zarząd koła dziękuje władzom Piechowic za wspar-
cie finansowe imprez w ramach konkursu ofert dla or-
ganizacji pozarządowych oraz ujętych w planie imprez 
miejskich, a także PCPR w Jeleniej Górze za dofinan-
sowanie obchodów Dnia Inwalidy.

Zarząd koła nr 9

PZERiI - koło nr 9 informuje
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Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Miej-
skiej Piechowice na wspólne sprzątanie naszego mia-
sta.  Spotykamy się 15 października 2022r. o godzinie 
10:00 na parkingu przy Urzędzie Miasta w Piechowi-
cach gdzie zaopatrzeni zostaną Państwo w worki i rę-

Zapraszamy na sprzątanie świata

Do niedawna często stosowaną metodą postępo-
wania ze zgrabionymi liśćmi było ich spalanie. Obec-
nie jednak sposób ten jest niezgodny z obowiązujący-
mi przepisami prawa. Co zatem można zrobić z liśćmi, 
kiedy już je zbierzemy? A co zrobić z liśćmi, które są 
chore i chcemy zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu 
się choroby? Zwyczajowo możemy je spakować do 
worków i wystawić do odbioru zgodnie z obowiązują-

cym harmonogramem lub przekazać do PSZOKu, czyli 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
mieszczącego się przy ul. Bocznej 15 w Piechowicach. 
W przypadku liści chorych dodatkową metodą uniesz-
kodliwienia jest ich zakopanie na głębokość minimum 
30 cm w gruncie w swoim ogrodzie.

Poza tym zdrowe liście możemy z czasem wykorzy-
stać jako kompost, poprzez umieszczenie ich w kom-
postowniku. Istnieje również możliwość komposto-
wania samych liści by w ten sposób uzyskać ziemię 
liściową. Zdrowe liście można wykorzystać również 
jako okrycie na zimę dla krzewów i innych roślin ogro-
dowych. 

Beata Maciejewska
Inspektor ds. ochrony środowiska

Prace w jesiennym ogrodzie

kawiczki, które zapewnia Związek Gmin Karkonoskich 
w ramach corocznej akcji Czyste Karkonosze. Razem 
ustalimy trasy sprzątania i miejsca gromadzenia ze-
branych odpadów. O godzinie 14:00 spotykamy się na 
boisku w Pakoszowie na wspólnym ognisku. Chcemy 
aby to spotkanie zapoczątkowało cykl wspólnych ak-
cji sprzątania miasta, które kończyć będziemy wspól-
nymi integracjami mieszkańców przy ognisku kolejno 
we wszystkich osiedlach Piechowic. Zapraszamy do 
współpracy Rady Osiedli oraz mieszkańców, którym 
nie jest obojętna estetyka ich najbliższego otoczenia. 

Monika Śpiewak
Kierownik Referatu Nieruchomości,

Geodezji i Ochrony Środowiska
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W sobotę 27 sierpnia, w otoczeniu parkowej zieleni 
odbył się piknik rodzinny z atrakcjami zorganizowany 
przez Piechowicki Ośrodek Kultury oraz Urząd Miasta 
w Piechowicach. Mimo zapowiadanych gwałtownych 
burz i opadów deszczu, pogoda sprzyjała tego dnia or-
ganizatorom oraz mieszkańcom Piechowic i wydarze-
nie odbyło się zgodnie z planem. Wakacyjna impreza 
przy ognisku, wypełniona dobrą muzyką i atrakcjami 
dla dzieci cieszyła się dużym zainteresowaniem na-
szych mieszkańców oraz gości miasta Piechowice. Na 
dzieci czekały kolorowe dmuchańce UFOLUDKI, sza-
lona zabawa w pianie- PIANA PARTY oraz kreatywne 
warsztaty rodzinne. „Kąpiel w pianie” oraz plac zabaw 
UFOLUDKI to mega emocje: wrzawa, śmiech, piski ra-
dości, oraz super zabawa, tak najkrócej można okre-
ślić to co się tam działo. Zarówno dzieci jak i rodzice 
chętnie korzystali także z kreatywnych warsztatów 
rodzinnych, gdzie można było własnoręcznie wyko-
nać bransoletki, stworzyć nietypowe zwierzątka oraz 
małe, kamyczkowe dekoracje. Nagrodą za starannie 
wykonane prace były lody czekoladowe, dlatego każ-
dy z zapałem tworzył swoje małe dzieła, aby jak naj-
szybciej odebrać talony na lody.

Dorosłych najbardziej cieszyły znane polskie prze-
boje, które z chęcią nucili oraz smakowite kiełbaski 
wypiekane przez nich samodzielnie nad ogniskiem. 
Organizatorzy zadbali o to, aby wszystkie z wymienio-

nych wyżej atrakcji były dostępne nieodpłatnie, przez 
cały czas trwania letniego pikniku i nikomu nie zabra-
kło proponowanych przysmaków.

Mamy nadzieję, że to wspólnie spędzone wesołe 
popołudnie dało wszystkim obecnym dobrą energię 
do dalszej pracy oraz ciepłe wspomnienia na nadcho-
dzącą jesień.

Ewa Romańska
Specjalista ds. wystaw POK

„TO JEST LATO” - 
czyli piechowickie pożegnanie lata
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Po zakończeniu II W.Ś. i ustaleniu nowych granic 
naszego kraju, wielu Polaków oprócz okrutnych prze-
żyć związanych z wojną zmuszonych zostało także do 
opuszczenia swoich domostw na Kresach Wschodnich 
i przesiedlenia się na nowe tereny zachodniej i pół-
nocnej Polski.

Były to powszechne repatriacje i przymusowe eks-
patriacje, podczas których Polacy często w pośpiechu 
opuszczali swoje domy i z całym dobytkiem migrowali 
na zachód, a ich drogi wiodły między innymi do Pie-
chowic, Jeleniej Góry, Wrocławia, Szczecina czy też 
Gdańska.

Wskutek wielkiej, powojennej migracji, na Ziemie 
Odzyskane przybyło ponad 1,5 miliona Polaków prze-
siedlonych z Kresów Wschodnich, a także kilkaset ty-
sięcy Polaków deportowanych wcześniej  na Syberię 
i do Kazachstanu.

„Kresy- Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej” oraz 
„Ekspatriacje z Kresów Wschodnich w latach 1944-
1959” to tematy, które zaprezentowane zostały miesz-
kańcom Piechowic na wystawie poświęconej pamięci 
Kresowian przesiedlonych na Ziemie Odzyskane.

Wystawa historyczno- edukacyjna pn. Z POLSKI 
DO POLSKI” była częścią projektu PRZESIEDLENI. Eks-
pozycja wystawy odbywała się w dniach 2 i 3 lipca 
2022r. w plenerze,

przy ul. Mickiewicza oraz w dniach 5-31 lipca 
2022r. w galerii i przed budynkiem Piechowickiego 
Ośrodka Kultury. Prezentowane plansze w postaci in-
fografik pochodziły ze zbiorów wrocławskiego oddzia-
łu Instytutu Pamięci Narodowej. We wnętrzach galerii 

POK wystawa wzbogacona została o fotografie z pry-
watnych albumów rodzinnych, udostępnione nam 
przez Kresowian i Sybiraków z naszego regionu. Wy-
stawa spotkała się z dużym zainteresowaniem i pozy-
tywnym odbiorem nie tylko piechowiczan, ale także 
gości i turystów odwiedzających nasze miasto.

Cały projekt PRZESIEDLENI oraz w/w wystawa to 
hołd pamięci Kresowian, którzy przez minione 77 lat 
na nowych ziemiach południowo- zachodniej Polski 
budowali państwo polskie.

To także podziękowanie dla tysięcy anonimo-
wych Polaków i ich rodzin, którzy wysiedleni z Kresów 
Wschodnich swą ojczyznę odnaleźli w Kotlinie Jele-
niogórskiej oraz Piechowicach, by na tych ziemiach 
zapisać kolejne karty historii Polski.

Składamy serdeczne podziękowania dla Pań: Marii 
Aleksandrowicz, Ludmiły Kalarus oraz Niny Jarkowiec, 
a także Naczelnik wrocławskiego oddziału Instytutu 
Pamięci Narodowej Pani Katarzyny Pawlak- Weiss za 
pomoc, wsparcie i przychylność w organizacji wysta-
wy  pn. „Z POLSKI DO POLSKI”

Ewa Romańska
specjalista ds. realizacji wystaw POK

„Z POLSKI DO POLSKI”, czyli historia 
PRZESIEDLONYCH na wystawie w POK

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 
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Drzewa oczyszczają powietrze, zapewniają nam 
tlen, wpływają korzystnie na samopoczucie nas 
wszystkich. Są one jednak najbardziej potrzebne 
w miejscach, gdzie znajduje się przemysł, zakłady 
produkcyjne, fabryki. Dlatego właśnie firma Polcolorit 
chcąc wyjść naprzeciw mieszkańcom oraz okolicznym 
pszczelarzom zasadziła właśnie 80 sztuk miododajnych 
lip drobnolistnych gatunku „tilia cordata greenspire”. 
Nasadzenia o wysokości około 4 m są zlokalizowane 
wzdłuż działki należącej do firmy graniczącej z ulicami 
Reja, Prusa i Orzeszkowej w Piechowicach. Inwestycja 
jest dopełnieniem i potwierdzeniem starań firmy na 
rzecz komfortu życia okolicznych mieszkańców, jed-
nocześnie stanowiąc uzupełnienie dostępności pożyt-
ków dla pszczół. Zakup oraz pielęgnacja sadzonek są 
w całości finansowane przez firmę Polcolorit. 

Magdalena Kruszewska
Specjalista ds. Zaopatrzenia

Pracownik POLCOLORIT

Zasadzenia przy Polcolorit
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Pożegnaliśmy już wakacje, więc pełni zapału i cie-
kawi nowych przygód ruszamy w nowy rok szkolny. 
Chcemy, by upłynął on  w atmosferze radości, by dzie-
ci mogły rozwijać swoje talenty, nawiązywały przy-
jazne kontakty z rówieśnikami i stawały się przez to 
bardziej otwarte, odważne. Tak więc, witaj nowy roku 
szkolny !!!

Przed nami już we wrześniu dwie uroczystości. Już 
20 września będziemy świętować Międzynarodowy 
Dzień Przedszkolaka oraz święto ulubionego przez 
wszystkie przedszkolaki warzywa- ziemniaka.  Będzie 
to dzień pełen dobrej zabawy. Relacja już w następ-
nym numerze Informatora. 

Przedszkolaki na planie filmowym.
     W dniach 1 i 2 września najstarsze grupy z przed-

szkola dostały zaproszenie na prawdziwy plan filmo-
wy. Bowiem piechowicki dworzec kolejowy zamienił 
się w miejsce kręcenia filmu pt. „Pan Samochodzik 
i Templariusze”.   Motywy przewodnie zarysowane 

w filmowej fabule takie jak przygoda, podróżowanie 
i przyjaźń stanowią ważny, integralny element w życiu 
człowieka. Dzieci mogły się o tym dowiedzieć w trak-
cie rozmów z aktorami. Ciekawość dzieci niewątpliwie 
wzbudziła niecodzienna sceneria planu. Starodawne 
modele samochodów nieczęsto można spotkać na 
naszych ulicach.  Przedszkolaki mogły się im przyjrzeć 
z bliska czy poznać ich nazwy.  Kto wie, może w któ-
rymś z nich rozbudzi się iskierka, by zostać w przyszło-
ści aktorem?                                                                                                                    

  Magdalena Zwierzchowska, Anna Kubasiewicz
                       wychowawcy grupa Kangurki

                    w Przedszkolu Samorządowym nr1

Wieści z Chatki Puchatka
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Zgodnie z Porozumieniem zawartym pomiędzy 
operatorem Dentobusu Dolnośląskiego a Gminą 
Miejską Piechowice, dzieci z Przedszkola miały moż-
liwość wzięcia udziału w programie BEZPŁATNEJ 
profilaktyki stomatologicznej. W dniu 13 lipca z pro-
gramu skorzystało 36 dzieci, co stanowi 51 % wszyst-
kich zapisanych dzieci. Pozostałe przedszkolaki będą 
mogły skorzystać z badań w późniejszym terminie. 
Każdy rodzic otrzymał kartę pacjenta, w której le-
karz stomatolog po zbadaniu stanu uzębienia i błon 
śluzowych określił na diagramie potrzebę leczenia 
zachowawczego, ocenił wady zgryzu i wskazał ewen-
tualne potrzeby konsultacji specjalistycznych np. or-
todontycznej. Przedszkolaki okazały się bardzo dziel-
nymi pacjentami i za odwagę otrzymały naklejkę.

Zgodnie z badaniami 86,9% polskich sześciolat-
ków dotyka problem próchnicy, a jej intensywność 
to średnio 5,1 zębów zainfekowanych. Wczesna 
diagnoza pozwala na szybkie i bezbolesne leczenie. 
Odsunięcie leczenia w czasie może prowadzić do ko-
nieczności leczenia kanałowego lub utraty zęba.

Szanowni Państwo jako rodzice dzieci z zębami 
mlecznymi, pamiętajcie, iż próchnica przeniesie się 
z nich także i na zęby stałe.  Profilaktyka stomato-
logiczna ważna jest w każdym wieku dziecka. Już 
dziecko trzyletnie warto zabrać do dentysty oraz po-
wtarzać wizyty kontrolne co rok, nawet jeśli rodzice 
nie zauważają na zębach czarnych plamek (oznaka 
początków próchnicy). Dziecko, które w przyjemnej 
atmosferze pozna gabinet stomatologiczny, nie po-
winno protestować, jeśli trzeba będzie tam pójść, by 
wyleczyć ząbek. 

„Edukacja ekologiczna Związku Gmin Karkono-
skich – Czyste Karkonosze”

15 czerwca 2022 roku w Bukowcu na terenie Ru-
dawskiego Parku Krajobrazowego odbyło się pod-
sumowanie konkursu ekologicznego -” Edukacja 
ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich – Czyste 
Karkonosze”. Impreza została zorganizowana przez 
Związek Gmin Karkonoskich w formie festynu zwią-
zanego z podsumowaniem konkursów ekologicz-
nych realizowanych w ramach programu „Edukacja 
ekologiczna Związku Gmin Karkonoskich – Czyste 
Karkonosze”. Prezentowane były prace konkursowe 
dzieci i młodzieży, a laureaci nagrodzonych i wyróż-
nionych prac odebrali nagrody podczas uroczystego 
ogłoszenia wyników. 

Serdecznie gratulujemy Indze Romańskiej za zdo-
bycie III miejsca w konkursie plastycznym „ Pokaż, 
co jest piękne w przyrodzie”. Gratulujemy również 
finalistom konkursu: Sarze Bień, Lidii Dogiel, Sofiji 
Miszteli oraz Neli Romańskiej.  Na konkurs wpłynęło 
prawie 190 prac. 

Gratulujemy również Sarze Bień i Jej rodzicom za 
zdobycie wyróżnienia za strój ekologiczny.

Podczas festynu ekologicznego prowadzone były 
przyrodnicze zajęcia edukacyjne oraz rozdawane 
materiały informacyjne i edukacyjne o dolnośląskich 
parkach krajobrazowych, a także przygotowano wie-
le atrakcji dla dzieci.                                                                             

www.ps2piechowice.szkolnastrona.pl

„ Dentobus w Przedszkolu”

Przedszkole Samorządowe nr 2 
w Piechowicach
ul.Nadrzeczna 1
tel.76-12-271
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Podziękowania
Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom oraz 

osobom i firmom wspierającym przedszkole. Szcze-
gólne podziękowania przesyłamy Radzie Rodziców. 

Dziękujemy za czynny udział w naszych przedsię-
wzięciach, bezinteresowną pomoc i ofiarność. Nasze 
Przedszkole ma wielu Przyjaciół, którzy otwierają ser-
ca na nasze potrzeby. Dzięki zaangażowaniu tak wielu 
osób możliwa jest realizacja różnorodnych celów. Po-
kładamy głęboką nadzieję, iż dotychczasowa współ-
praca zaowocuje i przyczyni się do dalszego rozwoju 
naszych dzieci oraz placówki.

Bożena Woś  
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2  

w Piechowicach
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Integracyjne spotkania Polsko-Ukraińskie.

Szanowni Państwo. 
Informujemy, że od dnia 1 Października br. zostaje 

uruchomiony program „Integracyjne spotkania Pol-
sko-Ukraińskie dla mam z dziećmi w wieku 1-7 roku 
życia, na które serdecznie zapraszamy. 

Spotkania będą odbywały się od poniedziałku do 
piątku w Piechowickim Ośrodku Kultury w godzinach 
od 15:00 do 19:00. Inicjatorami spotkań są: Radny Po-
wiatu Karkonoskiego Grzegorz Rybarczyk oraz Radny 
Miasta Piechowice Leon Smolczyński. Spotkania od-
bywają się pod patronatem Burmistrza Miasta Pie-
chowice Pana Jacka Kubielskiego. 

Leon Smolczyński
Radny Miasta Piechowice




