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Drodzy mieszkańcy!
Mija rok od chwili, w której, dzięki Państwa zaufaniu,
otrzymałem zaszczytny mandat do pracy na rzecz naszej społeczności lokalnej. Misji, którą mi powierzyliście od początku przyświecała idea zrównoważonego
rozwoju miasta, tak pod względem społecznym, jak i
gospodarczym oraz wspólnej i bezkonfliktowej pracy dla naszego miasta. Pierwsze działania zostały już
rozpoczęte, a ich efekty możemy zauważyć wokół nas.
To dopiero początek z szeregu zadań, które z Państwa
wsparciem zamierzam zrealizować.

Reforma oświaty
Myślę, że reorganizację pracy placówek oświatowych
możemy rozpatrywać przez pryzmat naszego wspólnego sukcesu. Utworzenie Szkoły Podstawowej Nr2,
na bazie wygaszonego Gimnazjum, było decyzją najbardziej racjonalną. Kameralne szkoły, osobna dyrekcja i kadra mają większy wpływ na lepszy rozwój
naszych dzieci. Wariant ten jest najbardziej przyjazny
i najbezpieczniejszy. Bardzo istotną kwestią jest możliwości pozyskania środków finansowych na dostosowanie szkoły oraz jej utrzymania wraz z oddziałami
integracyjnymi.

Przebudowa wiaduktów
Ruszyła z miejsca sprawa przebudowy wiaduktów. Nie
było niestety możliwości aby pozostawić wiadukt pomiędzy ulicami Piastowską i 1-go Maja w dotychczasowym kształcie. Katastrofalny stan techniczny uniemożliwiał jego remont. Z uwagi na rosnące zagrożenie,
z rozbiórką nie można było dłużej czekać. Rozbiórka
wiaduktu nie znaczy jednak, że zniknie on bezpowrotnie. Mamy założenia projektowe dla nowej konstrukcji.
Jeżeli koncepcja uzyska ogólną akceptację, to podejmiemy wyzwanie i nowy wiadukt powstanie. Będziemy
się starać zrealizować tą inwestycję z wykorzystaniem
środków zewnętrznych. Nakaz rozbiórki ciąży także na
drugim z wiaduktów, położonym w ciągu polnej drogi w
stronę Górzyńca. Ponieważ jednak jest on w lepszym
stanie, przygotowaliśmy dokumentację zakładającą
jego remont oraz przeznaczenie dla ruchu rowerowo
– pieszego.

Obwodnica
Pomysł budowy obwodnicy Piechowic czekał na realizację przeszło 14 lat. Dziś inwestycyjne plany wchodzą
w decydującą fazę i rozpocznie się ich realizacja. Jed-

nak w porównaniu do pierwotnego projektu obwodnicy
wprowadziliśmy istotną zmianę. Przeprojektowaliśmy
skrzyżowanie obwodnicy z ulicą Polną tak aby zapewnić pełną przejezdność, w tym również możliwość
skrętu w lewo, aby można było swobodnie przejechać
na drugą stronę mającej powstać nowej drogi, zapewniając połączenie Pakoszowa z centrum miasta. Poprawione w projekcie skrzyżowanie będzie oświetlone,
znajdzie się tam również przejście dla pieszych.

KSWiK
Przynależność do spółki nie przynosi Piechowicom wymiernych korzyści. Mija już 10 lat od kiedy wstąpiliśmy
do struktur KSWiK, a oczekiwana modernizacja sieci
kanalizacyjnej nie nastąpiła. Nie może być więc tak, że
pozostali wspólnicy mają korzyści w postaci rozbudowy wodociągów i kanalizacji, a Piechowice ciągle czekają. Nie ma żadnych argumentów, żeby bronić naszej
dalszej obecności w KSWiK. Trzeba przejąć inicjatywę
i podjąć samodzielne działania. Będziemy się starać
o uzyskanie środków na budowę kanalizacji w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej. Tym bardziej, że obecnie warunki
zewnętrznego finansowania takich przedsięwzięć są
w zasadzie korzystniejsze dla samych gmin niż dla
międzygminnych spółek. Zadań w tym zakresie czeka
nas sporo, brak wodociągu w części osiedli Piastów i
Pakoszów oraz w nieruchomościach położonych powyżej torów kolejowych w Górzyńcu. Bez kanalizacji
natomiast muszą obecnie sobie radzić mieszkańcy:
na osiedlach Piastów, Pakoszów i Michałowice oraz
w części Piechowic i osiedla Górzyniec. Uzyskaliśmy
zgodę na przeniesienie z KSWiK na Gminę pozwolenia na budowę sieci kanalizacji ściekowej w rejonie
ul.Pakoszowskiej i Kryształowej oraz budowę sieci wodociągowej w ul. Jeleniogórskiej od ul. Cmentarnej do
budynku nr 4 przy ul. Jeleniogórskiej.

Informator Piechowicki • Październik 2019 • numer 10/19
Inwestycje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

3

Gospodarka odpadami

Wykonany został parking przy Przedszkolu Samorządowym Nr 1
Przebudowany został dojazd do garaży od ulicy Cmentarnej
Zainstalowane zostały kamery miejskiego monitoringu
Wykonano remont schodów do ulicy Nadrzecznej oraz
odtworzono dojazd do budynków Nadrzeczna 23 i 24.
Zrealizowana została inwestycja budowy kanalizacji
deszczowej w rejonie ulic Prusa i Szymborskiej
Wyłoniono wykonawcę rewitalizacji części osiedla na ulicy Szkolnej
Prowadzone są systematyczne remonty dachów budynków komunalnych
Dobiega końca adaptacja pomieszczeń w budynku przy
ulicy Kamiennej na potrzeby Klubu Seniora.
Trwa budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2
Trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej w
Szkole Podstawowej nr 1.
Zamawiamy również dostawę i montaż kontenerowego
zaplecza szatniowo-sanitarnego na terenie stadionu
miejskiego.
Miasto ogłosiło przetarg na wyłonienie wykonawcy platformy widokowej w Michałowicach.
Wyłoniono wykonawcę przebudowy ulicy Wczasowej

Nie unikniemy podwyżek za odpady. Mam nadzieję, że
uda nam się sprawnie wypracować wraz z Radą Miejską system gospodarki na takim poziomie cenowym,
który będzie spełniał wymogi ustawy ale i był przynajmniej do przyjęcia przez mieszkańców. Muszę jednak
zaznaczyć, że dla mnie osobiście sytuacja jest daleka
od satysfakcjonującej. W trakcie wyborów zapowiadałem,
że będę rozważał możliwość obniżenia opłat.
Nie byłem jednak świadom tego, że wstrzymywanie
cen podwyżek na składowisku, będzie skutkować tym,
że dziś spółka Związku Gmin jest na skraju upadłości i
przynosi straty z każdym dniem. I z tego względu opłaty
muszą wzrastać tak drastycznie. Przykro to mówić, ale
czasem się nie udaje spełnić obietnic. Dodajmy jednak,
że zła sytuacja na składowisku to nie tylko efekt kiepskiego zarządzania czy wstrzymywania cen ale również brak inwestycji. To także efekt decyzji ustawodawcy. Niefrasobliwość zmian w przepisach składowania
odpadów, brak wydolnych instalacji do niemal natychmiastowego przetworzenia przechowywanych odpadów, załamał ekonomię tej działalności. Składowiska
by spełnić wprowadzane z „dnia na dzień” ustawowe
wymogi, muszą ponosić wysokie koszty inwestycyjne,
żeby w obecnym stanie rzeczy w ogóle funkcjonować.
A to za sobą pociąga wzrost kosztów.

Zlecono remont nawierzchni i barier kładki dla pieszych
w Piechowicach Górnych

SZANOWNI PAŃSTWO!
Pilnych potrzeb w mieście jest wiele. Mam nadzieję, że wspomogą Państwo ich realizację
na wielu płaszczyznach. Głęboko wierzę również w to, że także koleżanki i koledzy z Rady
Miasta pozytywnie oceniają naszą współpracę. Choć nie zawsze jest łatwa, cenię ją bardzo wysoko i za to bardzo chciałbym naszym
radnym serdecznie podziękować. Niezależnie
od dzielących nas czasem różnic, wszyscy razem działamy na rzecz rozwoju i pomyślności
naszego miasta. To jest nasz wspólny i nadrzędny cel.
W tym miejscu chciałbym także podziękować
za wsparcie dotychczasowych działań wszystkim mieszkańcom Piechowic.
Jacek Kubielski
Burmistrz Piechowic

Wybory Parlamentarne - jak głosowaliśmy?
•
•
•
•
•
•

Koalicja Obywtaelska : 956 głosów - 32,93%
Prawo i Sprawiedliwość : 939 głosów - 32,35 %
Sojusz Lewicy Demokratycznej : 576 głosów –
19,84 %
Polskie Stronnictwo Ludowe : 195 głosów – 6,72 %
Konfederacja Wolność i Niepodległość : 192 głosy
– 6,61 %
Bezpartyjni Samorządowcy : 45 głosów – 1,55 %
Frekwencja 58,75 %

Powstaje Klub Seniora
Zgodnie
ze
złożoną
mieszkańcom obietnicą
wyborczą, staraniem Piechowickiego Ośrodka Kultury przy współpracy UM
sporządzony został wniosek o przyznanie środków
pozabudżetowych na realizację Klubu Seniora.
Wniosek uzyskał akceptację i Miasto pozyskało

149 200 zł na zorganizowanie Klubu. Na ten cel
zaadoptowano lokal użytkowy przy ul. Kamiennej
1. Aktualnie trwają prace
związane z przebudową
lokalu w celu dostosowania go do potrzeb naszych
seniorów. Planowany termin rozpoczęcia funkcjonowania Klubu Seniorów
to początek 2020r.
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POROZUMIENIE W SPRAWIE KOMUNIKACJI
Sprawa komunikacji miejskiej zdążyła wywołać wiele emocji. To oczywiście zrozumiałe, ponieważ możliwość dogodnego połączenia Piechowic z Jelenią Górą jest sprawą bardzo istotną z
punktu widzenia zarówno mieszkańców jak i władz miasta.
kosztów usługi może też skutkować nie tylko zmniejszeniem liczby kursów ale również możliwą koniecznością ograniczenia innych wydatków np. na cele
inwestycyjne.

Burmistrzowi Piechowic Jackowi Kubielskiemu udało
się wynegocjować kilka istotnych zmian w przygotowanym projekcie porozumienia z Jelenią Górą, dlatego zdecydowano się je podpisać pomimo znacznego
wzrostu kosztów. Decydującym czynnikiem okazał
się czas : Nie chcieliśmy mieszkańcom fundować
tak diametralnych zmian z dnia na dzień. Czasu na
organizację alternatywnego sposobu organizacji komunikacji miejskiej było zwyczajnie za mało. Jednak
temat z pewnością będzie wracał z uwagi na rosnące koszty i dalej nad nim będziemy pracować - mówi
burmistrz Jacek Kubielski.
Temat organizacji własnej komunikacji w przyszłości nie jest zamknięty. Jeżeli konkretne plany będą
gotowe, to w pierwszej kolejności (z dużym wyprzedzeniem) odbędą się konsultacje z mieszkańcami.
Trzeba się też niestety liczyć z tym, że stały wzrost

Należy jednak podkreślić, że intencją władz miasta
nie było pogorszenie istniejącego systemu komunikacji. Wręcz przeciwnie, chodzi o wprowadzenie
szeregu usprawnień w jej funkcjonowanie, a także
zabezpieczenie budżetu miasta i zachowanie ekonomicznego rozsądku.

Zmiany na linii nr 29
Od dnia 10.10.2019 r. autobus linii 29 na kursie od Zajezdni
MZK do „Piechowic Orzeszkowej” i z Kromnowa do Zajezdni MZK jedzie nową trasą przez ul. Sobieszowską i nie
zatrzymuje się na przystankach usytuowanych w granicach miasta Jelenia Góra.
Stało się tak dlatego, że jeleniogórskie MZK
uznało tą linię za wyłącznie podmiejską, uruchomioną tylko na potrzeby mieszkańców Piechowic. Skoro jest więc
ona utrzymywana przez samorząd Piechowic, zasadnym
było ze względów czysto ekonomicznych, skrócenie trasy
i czasu przejazdów.

ZMIANA PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ
Jacek Kamiński został odwołany z funkcji przewodniczącego
Rady Miasta.
Zmiana w piechowickiej Radzie jest związana z powstaniem nowego klubu radnych p.n. „Dla Piechowic”.
W jego skład wchodzi pięciu radnych deklarujących
współpracę w burmistrzem Jackiem Kubielskim. To:
Agnieszka Szalej, Paweł Zackiewicz, Leon Smolczyński,
Dariusz Uzorko, Józef Nadolny. Wraz z trójką radnych
pochodzących z komitetu wyborczego burmistrza (Danuta Cal, Mariusz Łojko, Radosław Bieniek) tworzą oni
ośmioosobową większość w 15 osobowej radzie. To zaś
w opinii wnioskodawców daje stabilne podstawy pod
dalszą współpracę dla dobra miasta.
Nowym Przewodniczącym został radny senior piechowickiego samorządu : Józef Nadolny.

- Stoję przed
trudnym
wyzwaniem, ale jestem gotów się
go podjąć dla
dobra Piechowic. Chciałbym
zaprosić stowarzyszenia lub inne organizacje działające na terenie Piechowic do współpracy i uczestnictwa w pracach komisji
Rady Miejskiej - zapowiada nowo wybrany przewodniczący.
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Usunięcie wyrobów
zawierających azbest
Wykonawcą prac, w trybie zapytania ofertowego, została firma Logistyka Odpadów spółka z
o.o. ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice. Termin realizacji zadania został ustalony do dnia 20 września 2019r. - w tym czasie
wyroby zawierające azbest zostały usunięte z
terenu nieruchomości właścicieli, którzy złożyli
stosowny wniosek.
Uchwałą Zarządu Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu nr 345/2019 z dnia 5 sierpnia 2019r.
Gmina Miejska Piechowice otrzymała dofinansowanie na realizację zadania pn. „Demontaż,
zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Miejskiej Piechowice” w ramach konkursu, przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu na przedsięwzięcie związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na rok 2019r.

Łączna ilość odpadów przekazanych na składowisko wyniosła 25,24 Mg.
Wyroby zawierające azbest usunięto z terenu
10 nieruchomości. Całkowita wartość zadania
wyniosła 17661,76 zł. Dofinansowanie: 1500zł
Starostwo, 12363,19zł WFOŚ.
UM Piechowice

Budowa Boiska przy
Szkole Podstawowej nr 2
Na listopad br. planowane jest
zakończenie prac przy budowie
boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej nr 2 w Piechowicach.
Wykonawcą jest firma z województwa kujawsko – pomorskiego TORAKOL, specjalizująca się w budowach boisk sportowych i kortów
tenisowych ze sztuczną nawierzchnią. Boisko
w sposób naturalny poprawi ofertę dydaktyczną Szkoły Podstawowej nr 2 utworzonej
na bazie wygaszonego Gimnazjum. Budowa
zewnętrznego obiektu sportowego zapewni
zwiększenie oferty dydaktycznej szkoły. – To
będzie inwestycja w rozwój fizyczny dzieci i
młodzieży nie tylko uczących się w tej placówce, bo obiekt po zajęciach lekcyjnych będzie dostępny, zwiększając tym samym ofertę
infrastruktury sportowej w naszym mieście –
mówi Burmistrz Jacek Kubielski.

Inwestycja obejmuje: Budowę boiska szkolnego wraz z odwodnieniem w postaci drenażu z odprowadzeniem do kanalizacji
deszczowej, montaż piłkochwytów oraz zagospodarowanie terenów wokół boiska czyli
odtworzenie trawników.
Koszt inwestycji to przeszło 446 tys złotych
red.
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Odpłatne ferie i wakacje w POK analiza nadesłanych ankiet.
W ostatnich miesiącach br. Piechowiczanie, rodzice dzieci w wieku 6-12 lat mieli możliwość
wypełnienia ankiety dotyczącej organizacji przez Piechowicki Ośrodek Kultury odpłatnych
zajęć podczas ferii i wakacji w wymiarze 8 godzin dziennie wraz z wyżywieniem.

A

nkiety dostępne były na
stronie internetowej www.
pok.piechowice.pl. Informacja
o nich ukazała się w Informatorze Piechowickim oraz w Szkołach Podstawowych, gdzie rodzice mieli możliwość pobrania
ankiet u nauczycieli.
Łącznie do Piechowickiego
Ośrodka Kultury wpłynęło ok.
60 ankiet, z czego ok. 50 było
poprawnie i czytelnie wypełnionych.
Z zestawionych danych wynika, że blisko połowa z ankietowanych rodziców chciałoby
zapisać swoje dzieci na zajęcia zarówno w czasie ferii zimowych, jak i wakacji letnich.
Ok. ¼ rodziców deklaruje chęć
zapisania dzieci tylko na okres
ferii zimowych i ok. ¼ rodziców
tylko na okres wakacji letnich.
Ok. 47% rodziców chciałoby,
aby ich dziecko uczęszczało
na zajęcia wakacyjne w okresie od początku wakacji do 31
lipca, 26% rodziców wolałoby
termin od początku do końca
sierpnia, 27% chętnie zapisałoby swoje dzieci na cały okres
wakacyjny.

Podczas ferii zimowych ponad
połowa z ankietowanych rodziców wskazuje chęć zapisania
dziecka na 1 tydzień, pozostali
rodzice wskazują w odpowiedziach, że byłyby to 2 tygodnie
zajęć.

na 8 godzinne zajęcia wraz z
wyżywieniem:
•

ok. 57% rodziców mogłoby zapłacić 100-150zł za
jedno dziecko przez jeden
tydzień zajęć.

W czasie wakacji letnich rodzice w większości zdecydowaliby się zapisać swoje dziecko/
dzieci na okres dwóch lub czterech tygodni (głosy między tymi
dwiema opcjami rozkładają się
po równo). Blisko 80% dzieci, które miałyby wziąć udział
w zajęciach prowadzonych w
POK ma między 6 a 9 lat. Pozostali to przedstawiciele grupy wiekowej 10-12 lat. Głosy
pomiędzy grupami zainteresowań sportowo-turystyczną, a
artystyczno - humanistyczną
rozkładały się po równo w okresie ferii zimowych, a w okresie
wakacji letnich zdecydowana
większość rodziców wskazała
grupę sportowo- turystyczną
jako preferowaną dla swojego
dziecka.

•

ok. 37% rodziców mogłoby
zapłacić między 150 a 250
zł za jedno dziecko przez
jeden tydzień zajęć.

•

ok. 6% z ankietowanych
mogłoby ponieść koszty
wysokości 250 zł i więcej
złotych za jedno dziecko
przez jeden tydzień zajęć.

Ostatnie z pytań dotyczyło
kosztów, jakie rodzice byliby
w stanie ponieść, w związku z
zapisaniem swojego dziecka

Kierując się powyższym zainteresowaniem i zapotrzebowaniem dzieci oraz ich rodziców
postaramy się poszukać możliwości zrealizowania odpłatnych wakacji i ferii w POK. O
decyzji w tej sprawie, a także
uwarunkowaniach i sposobie
prowadzenia zajęć poinformujemy do końca roku 2019, na
łamach Informatora Piechowickiego oraz na stronie www.
pok.piechowice.pl
UM Piechowice
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Oj działo się, działo w Szkole Podstawowej nr 2
Wrzesień minął w naszej szkole niespodziewanie szybko. Mimo, że jesteśmy małą społecznością pracujemy na wysokich obrotach. Nie samą
nauką nasza szkoła żyje.

13 września Pierwszaki wyruszyły na wycieczkę na Cichą
Dolinę by zwiedzać rezerwat nietoperzy i piechowickie
sztolnie. 20 września braliśmy
udział w Ogólnopolskiej Akcji
Sprzątania Świata. Po trzech
lekcjach, wyposażeni w worki
i rękawice, ruszyliśmy na wybrane szlaki by je oczyścić ze
śmieci.
Sport nam nie straszny. Mimo,
że w naszej szkole najstarszą klasą jest klasa szósta
wzięliśmy udział w zawodach
sportowych, zmagając się w
konkurencji z uczniami z klas
siódmych i ósmych. 24 września odbyły się sztafetowe
biegi przełajowe w Mysłakowicach, a 26 września czwórbój
lekkoatletyczny w Łomnicy.
Nie zajęliśmy miejsc na podium, jednak walczyliśmy o
zwycięstwo ze wszystkich sił.
Z turystyką jesteśmy „za pan
brat”. W dniach 27-28 września sześcioosobowe delegacje klasy V B i VI A wzięły
udział w XV Jeleniogórskim
Rajdzie Młodzieży Szkolnej.
W piątek trasa rozpoczęła
się w Karpaczu przy Świątyni

Wang i po trzynastu kilometrach
uczestnicy dotarli do Młodzieżowego Schroniska
Witosza w Staniszowie. W schronisku odbył się
konkurs wiedzy o
przebytej trasie.
Uczniowie brali
również udział w
programie artystycznym. W sobotę, przy pięknej pogodzie,
rozpoczęli dalszą wędrówkę
do Bukowca, stamtąd autokarem do Kowar. Na boisku
odbyło się zakończenie rajdu,
gdzie poczęstowano uczestników żurkiem i kiełbaską.
Lubimy tez wycieczki. 4 października najmłodsi uczniowie
ze szkoły pojechali do Jeleniej Góry, by
uczestniczyć
w fascynującej wycieczce do „Bram
Czasu”. Jest
to
kompleks
korytarzy oraz
pomieszczeń,
które tajemniczo kryją się pod Wzgórzem
Kościuszki. Uczniowie mieli
okazję przejść przez tajemnicze wrota przenoszące w
czasie i przestrzeni. Tam też
spotkali „szalonego naukowca”, który pokazał im ciekawe
eksperymenty. Kolejną wycieczką, w której uczestniczyli uczniowie SP 2, była trzydniowa wyprawa do Połańca.
Podczas wycieczki zwiedzili
elektrownię ENEA w Połańcu,

Fabrykę Robotów, Muzeum
Ojca Mateusza i rynek w Sandomierzu.
Uczniowie piechowickiej dwójki dbają również o przyrodę.
10 października był Dzień
Drzewa. Jest to międzynarodowa i spontaniczna akcja sadzenia drzew, a także promocji
zieleni. Z tej okazji gościliśmy
w szkole leśnika Nadleśnictwa
w Szklarskiej Porębie, pana
Marka Lubieńca. Gość bardzo
ciekawie opowiadał uczniom
o znaczeniu drzew w ekosystemie. Pokazał jak należy je
prawidłowo sadzić. Każda klasa dostała drzewko, które następnie zostało posadzone na
terenie szkoły.
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PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1
20 września 2019 zorganizowaliśmy po raz
pierwszy w nowym roku szkolnym Święto
Pieczonego Ziemniaka i Powitanie Pierwszego Dnia Jesieni.
Dzieci poznały historię ziemniaka, zaprezentowały od najmłodszej grupy do najstarszej piosenki i wiersze dla Pani Jesieni. Nie zabrakło
konkursów dla dorosłych i dzieci, gdzie prym
wiódł ziemniak. Wszystkie przedszkolaki miały okazję wykazać się i powalczyć o słodkie
nagrody. Do komisji konkursowej zaprosiliśmy
panią sekretarz miasta Sylwię Bańbor - Mężyk
i podinspektora do spraw oświaty panią Kamilę Misztelę. Panie dokładnie zmierzyły długość
obieranej przez chętne mamy i babcie skórki
ziemniaczanej, ogłosiły werdykt i wręczyły nagrody. Po występach udaliśmy się na świeże
powietrze, aby skosztować pieczone nad ogniskiem ziemniaki opiekane na nowiutkim grillu, ufundowanym przez Radę Rodziców, która
serwowała również placki ziemniaczane. We
współpracy Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej powstały sosy i sałatki ziemniaczane.
Na koniec rozstrzygnięty został konkurs na

„ Ziemniaka
olbrzyma”
i „Ziemniaka cudaka”.
Zw ycięzcy
otrzymali nagrody i słodkości. Była to impreza integracyjna, przy okazji
której mieliśmy możliwość poznać bliżej nowych rodziców.

Nasze przedszkole, jak co roku brało udział
w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata”,
wyruszyliśmy w okolice naszej placówki,
aby zebrać śmieci i sprawić, aby nasza mała
ojczyzna była czysta i zadbana.
Wrzesień to czas kiedy, wszystkie nauczycielki dbają o świadomość i bezpiecznego
poruszania się dzieci po pasach i używania
odblasków, sprawiających dobrą widoczność w chłodne jesienne ranki lub popołudniowe spacery.
W dniu 28.09.2019r. Grupa starszaków z
naszego przedszkola brała udział w rajdzie
„Kuratorka” w Kowarach. Wysiłek i zaangażowanie, skutkowały zajęciem I miejsca.
Gratulacje dla Mądrych Sów!

Przedszkole Samorządowe nr 1
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PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
Bohater tygodnia
Od
początku
października w
przedszkolu realizowany
jest
projekt
edukacyjny
„Bohater tygodnia”, który ma na celu między innymi,
wzmocnienie poczucia wartości dziecka, a także
poznanie zawodów, pasji i zainteresowań rodziców naszych przedszkolaków. W tym miesiącu
bohaterami tygodnia byli: Jaś i Jasmin. Każde
dokonało autoprezentację i wspólnie z rodzicami zaplanowali dalsze działania. Jaś wraz z
mamą poprowadzili zajęcia plastyczne podczas
których grupa zajączków wykonywała muchomorki. Rodzice Jasmin czytali bajkę w języku
arabskim, przedstawili taniec arabski, a mama
poprowadziła warsztaty kulinarne w Bistorante
654. Dzieci pociągiem dojechały do Szklarskiej
Poręby po czym, wspólnie z panią Lilianą, szefem kuchni, uczyły się robić pizzę. Wyrabiały
ciasto, formowały pizzę i wg własnych upodobań
dobierały dodatki do potrawy. Pizze wyszły znakomite. Dzieci zakończyły poczynania kulinarne
deserem lodowym do którego samodzielnie dobierały owoce, musy i posypki. Bardzo serdecznie dziękujemy rodzicom za czynne włączenie
się w realizację projektu. Szczególne podziękowanie kierujemy do Pani Liliany Jarzębskiej za
wspaniałe przygotowane warsztaty i komfortowy
pobyt dzieci w Szklarskiej Porębie.

Brzydka pogoda pokrzyżowała plany Bohatera
Tygodnia z grupy „Misiów”, ponieważ dzieci nie
mogły odwiedzić mamy Karolinki w warzywniaku. Jednak pani Małgorzatka, zorganizowała
sklep w sali przedszkolnej. Na początku spotkania mama Karoliny przy jej nieodzownej pomocy pokazały dzieciom jak obsługuje się elektryczną wagę i jak oblicza się cenę. Następnie
były zagadki na temat warzyw i owoców, które
dzieci bez problemów rozpoznawały i nazywały. Ale największą frajdą okazało się zrobienie
samodzielnych zakupów na zorganizowanym
straganie, ważenie i sprawdzanie ceny na wyświetlaczu. Zabawa była przednia, zwłaszcza że
zakupione u pani warzywa i owoce dzieci z apetytem po wcześniejszym umyciu spałaszowały.

"Kochamy rowery”

się już w wieku przedszkolnym. Opanowanie tej sztuki nie jest takie proste jak się wydaje. Utrzymanie
równowagi nabywa się poprzez ćwiczenia, najpierw
na rowerku biegowym, a potem już zwykłym. Ruch
na rowerku to koordynacja nóg w momencie startu
oraz jazdy, a także koordynacja wzrokowo – ruchowa. Prawie wszystkie sześciolatki z grupy „Jeżyki”
opanowały tę umiejętność. We wrześniu odbyły się
w grupie zawody rowerowe. Dzieci poznały budowę
rowerka, znaki drogowe, zasady zachowania się na
drodze i przystąpiły do zawodów. Przedszkolaki jechały slalomem, reagowały na polecenia: skręć w
prawo, skręć w lewo, jeździły na czas. Konkurencję
sportową w kategorii dziewczynek wygrała Karolinka,
w kategorii chłopców – Kacperek. Pani Dyrektor wręczyła dzieciom dyplomy i nagrody.

Jazda na rowerze to ważna i przydatna w życiu umiejętność. Korzystnie wpływa na zdrowie, pozwala
szybko się przemieszczać i przede wszystkim jest
wielką przyjemnością. Dlatego warto od najmłodszych lat zachęcać dziecko do uprawiania tego typu
aktywności sportowej. Jazdę na rowerze rozpoczyna

S. Januszkiewicz G. Popera

Wszystkim gratulujemy udanego startu.
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Dzień Jesieni z zespołem A.M.A. Trio
nadzieję przypadnie do gustu naszym mieszkańcom – mówiła Anna Kalisz, dyrektor Piechowickiego Ośrodka Kultury.
Tradycyjnie wydarzenie przyciągnęło wielu mieszkańców nie tylko Piechowic ale i sąsiednich miast.
W ramach wspólnej integracji odbyło się wiele konkursów i zabaw.

W ostatni weekend września już tradycyjnie w Piechowicach odbył się Dzień Jesieni
organizowany przez Piechowicki Ośrodek
Kultury.
Od poniedziałku (23 września) trwa kalendarzowa
jesień. Na terenie Pałacu Pakoszów już po raz dziesiąty poprzez zabawę i integrację przywitano tę jedną z
najpiękniejszych pór roku.
Podstawą Dnia Jesieni jest dobra muzyka i ognisko z
kiełbaskami. W tym roku gościmy zespół A.M.A. Trio,
który zaprezentuje dużo fajnej muzyki, która mam

Jedną z największych atrakcji jest mega planszówka, która odbywa się na świeżym powietrzu. Każdy
uczestnik otrzymuje nagrodę. Zarówno dla dzieci
jak i dla dorosłych przygotowaliśmy zabawę plastyczną „Eko obrazki”. Radny powiatu Pan Grzegorz
Rybarczyk już tradycyjnie przygotował miasteczko
ruchu drogowego. Seniorzy bardzo chętnie biorą
udział w turnieju w boule – wymieniała Anna Kalisz.
Po wyczerpujących zabawach każdy z uczestników
mógł posilić się w mini strefie gastronomicznej,
gdzie czekały m.in. kiełbaski z grilla ufundowane
przez radnego Leona Smolczyńskiego.
Adrian Klimas.

Międzynarodowy Dzień Muzyki
Po raz siódmy w Piechowicach odbył się Międzynarodowy Dzień Muzyki.
Ta impreza na stałe zapisała się w cyklu koncertowym
w naszym mieście. Za nami wspaniała uczta duchowa
z muzyką w najlepszym wykonaniu. Gościnnie wystąpili : Bracia Włodzimierz i Iwan Gajdychuk, pochodzący z miasta Czerniowce na zachodzie Ukrainy. Obydwaj są absolwentami Akademii Muzycznej im. Piotra
Czajkowskiego w Kijowie. Występowali w Polsce, we
Włoszech, w Niemczech i na Ukrainie. W sobotni wieczór w ich wykonaniu mogliśmy wysłuchać utwory klasyczne, popularne, a także ludowe polskie i ukraińskie
melodie.
Muzyka nie zna granic i w ich założeniach tego wieczoru było zaangażowanie wszystkich uczestników
do wspólnego śpiewania. Wiele utworów wykonywanych przez muzyków znana była publiczności stąd
improwizacja, bez wcześniejszego przygotowania,
wypadła znakomicie. Półtoragodzinny koncert minął
nadspodziewanie szybko i aż żal było rozstawać się
z wykonawcami chórem Harfa oraz akordeonistami.
Punktem kulminacyjnym było wspólne wykonanie
„Kalinki” i „Hej sokoły”. Mimo deszczowej pogody at-

mosfera na sali była gorąca i pełna wzruszeń. Życzmy
sobie takiej harmonii jaka była na sali w codziennym
życiu. Do zobaczenia na następnych koncertach.
Organizator Stowarzyszenie Chór Harfa dziękuje licznie przybyłej publiczności oraz sponsorom: Urzędowi
Miasta Piechowice, Piechowickiemu Ośrodkowi Kultury, Piekarni Halutek, Piekarni u Koziołka oraz Małgorzacie Sztabińskiej.
Wiesława Tobiasz
dyrygent Chóru Harfa
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Dziki w mieście
W ostatnim czasie plagą na terenie
Piechowic stały się dziki. Jest to problem nie tylko naszego miasta, lecz
obecnie występuje w skali globalnej.
Wypłoszone ze swoich terenów w lesie, w poszukiwaniu łatwego pokarmu coraz częściej dzikie zwierzęta przychodzą pod nasze domostwa.
Wiele w tym winy człowieka. Coraz większa penetracja lasów przez turystów i zbieraczy runa
leśnego, intensywne prace leśne to elementy
wpływające na to, że dzikie zwierzęta nauczyły się koegzystować w pobliżu siedlisk ludzkich.
Coraz częściej też właściciele posesji pozostawiają pod drzewami spadłe owoce, które swym
zapachem nęcą dziki, mające niezwykle rozwinięty zmysł powonienia. Wchodząc na tereny
posesji dziki niejednokrotnie dokonują wielu
zniszczeń. Pozostawiają po sobie połamane
ogrodzenia i zrytą ziemię. Jak zatem uniknąć
tych zniszczeń i czy możemy uzyskać za nie odszkodowanie?
W myśl ustawy Prawo łowieckie, zwierzęta łowne
w stanie wolnym, jako dobro ogólnonarodowe,
stanowią własność skarbu państwa. Natomiast
administrowanie w tym zakresie ustawa nakłada
na Polski Związek Łowiecki. I to PZŁ odpowiada
za szkody wyrządzone przez zwierzynę łowną.
Jednak w myśl ustawy PZŁ ma obowiązek szacowania szkód i wypłatę odszkodowań tylko za
szkody wyrządzone w uprawach rolnych.
Czy właściciele przydomowych ogródków, którzy ponoszą niejednokrotnie znaczne straty w
mieniu pozostają bezbronni?
W celu uniknięcia strat w mieniu powinniśmy
przede wszystkim sami podjąć środki zabezpieczające. Najlepszym rozwiązaniem jest tzw.
pastuch elektryczny. Innym środkiem są różnego rodzaje odstraszacze hukowe . Powszechnie
stosuje się też repelenty. Są to środki chemiczne
w postaci płynu lub granulatu, które swym zapachem oddziałują negatywnie na zmysł powonienia zwierzęcia. Najczęściej dobierane są dla
konkretnego gatunku zwierząt.
Jednak, gdy szkody już wystąpią droga do uzyskania odszkodowania nie jest łatwa. Możemy
oczywiście ubezpieczyć posesję i wówczas firma ubezpieczeniowa wypłaci nam stosowne odszkodowanie. Możemy też zgłosić sprawę do za-

rządu województwa, gdyż zgodnie z art. 50 ust.
1 b i ust. 3 i ust. 4 ustawy z 13.10.1995 r. – Prawo
łowieckie – dalej pr. łow., za szkody wyrządzone
przez zwierzęta łowne, o których mowa w art. 46
ust. 1 pkt 1 pr. łow. , na obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich odpowiada
Skarb Państwa a odszkodowanie wypłaca zarząd województwa ze środków budżetu państwa
po uprzednich oględzinach i oszacowaniu szkód
przez przedstawiciela podmiotu właściwego do
wypłaty odszkodowania. Organem właściwym
do szacowania szkód, o których mowa w art. 46
ust. 1 pr. łow. i wypłaty odszkodowania będzie
bądź właściwy ze względu na miejsce powstania
szkody zarząd województwa, bądź w przypadku
np. parków narodowych i rezerwatów ich dyrekcja lub organ sprawujący nad nimi nadzór.
PZŁ odpowiada za szkody wyrządzone na terenie obwodów łowieckich czyli poza terenem zabudowanym miasta.
Paweł Sołek.
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Pasowanie na pierwszoklasistę
w Szkole Podstawowej nr 1
Pasowanie
na
ucznia to wyjątkowy dzień w życiu
świeżo
upieczonych pierwszoklasistów.
Podczas krótkiej uroczystości każdy z pasowanych zobowiązał się do
przestrzegania praw i
obowiązków ucznia, a
także do godnego reprezentowania szkoły. Jest
to także swego rodzaju
włączenie uczniów klasy
pierwszej do uczniowskiej społeczności.
W Szkole Podstawowej
nr 1 w Piechowicach
pasowanych zostało 22
uczniów.
- To wyjątkowa grupa,
ponieważ mamy tu aż
18 chłopców. Dzisiaj
tak naprawdę stają się
uczniami naszej szkoły.
Przed nimi 8 lat zarówno
ciężkiej pracy jak i zabawy – powiedziała Monika Filuś, dyrektor SP1.

Uczniowie na tak ważną uroczystość zaprosili
oczywiście rodziców i
dziadków. Gościem specjalnym był Burmistrz
Miasta Jacek Kubielski,
który z okazji przypadającego na ten dzień
Święta Edukacji Narodowej przekazał najlepsze życzenia zarówno
dyrekcji jak i nauczycielom placówki. Uczniowie
zaprezentowali
także krótki program artystyczny.
- Nie ukrywam, że to
także ważny dzień dla
nas – nauczycieli. Program, który przygotowaliśmy dla naszych gości
to dwa tygodnie ciężkiej i wytężonej pracy.
Uczniowie byli mocno
zaangażowani – mówiła
Beata Kryś, nauczyciel
edukacji wczesnoszkolnej w SP1 w Piechowicach.
Adrian Klimas
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DZIEŃ SENIORA W PIECHOWICACH
W naszym mieście obchody Dnia Seniora organizowane są przez
Koło nr 9 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów.
Seniorzy to bardzo liczna grupa naszej piechowickiej społeczności, mająca duży potencjał, olbrzymie doświadczenie i możliwości, na co dzień
udowadniająca, że koniec aktywności zawodowej
nie jest tożsamy z końcem aktywności w życiu społecznym.
Od wielu lat, w ramach obchodów, realizujemy kilka zadań, starając się zapewnić oczekiwania, zainteresowania oraz potrzeby i upodobania
naszych członków.
W tym roku zorganizowaliśmy:
• 26.09. – jednodniową wycieczkę w ramach
hasła „poznajemy nasz kraj” do Brzegu i Opola. W
wycieczce uczestniczyło 47 osób, w większości
zauroczonych zarówno ciekawymi i profesjonalnymi informacjami udzielanymi kolejny raz przez
przewodniczkę p. Agnieszkę, jak i oglądanymi zabytkami. Brzeg to zamek książęcy zwany Małym
Wawelem z niespotykaną i atrakcyjną ekspozycją
przypominającą historię Piastów mało przez nas
znaną. W drodze do Opola Małujowice i kościół
św. Jakuba zwany „Śląską Sykstyną” z freskami z XII
wieku. Opole to amfiteatr, Wieża Piastowska, Katedra, Aleja Gwiazd Polskiej Piosenki i Uniwersytet
Opolski z rzeźbami M. Molendy. Niezapomniane
wrażenia zwłaszcza, że w wieku senioralnym mamy
przeświadczenie o znajomości naszego kraju i w
tym się mylimy. Będziemy kontynuować wycieczki
pokazujące naszą piękną Ojczyznę.
• 05.10. – ponad 45-ciu naszych członków z
pękami słoneczników uczestniczyło w korowodzie

seniorów, inaugurującym
jeleniogórskie
„ S e ni o r a lia”.
Mimo
deszczowej pogody
barwny korowód seniorów przemaszerował ulicami Jeleniej Góry na plac Ratuszowy, gdzie prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak wręczył klucze do
miasta naszemu przewodniczącemu Stanisławowi
Dziedzicowi. Impreza towarzysząca Senioraliom
to Dolnośląski Przegląd Zespołów Śpiewaczych
Seniorów którego finał był 19.10. w Teatrze Zdrojowym.
• 12.10. – 47 osób z naszego koła uczestniczyło w uroczystej akademii w Filharmonii Dolnośląskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Seniora
w Jeleniej Górze. Usłyszeliśmy wiele życzeń przede
wszystkim zdrowia dla Seniorów oraz wysłuchaliśmy melodii i piosenek filmowych.
• 19.10. – w sali OSP odbyła się uroczysta
miejska akademia z udziałem gości zaproszonych.
Program: część oficjalna, artystyczna i wieczorek
taneczny, kończący obchody Dnia Seniora w Piechowicach – przebieg uroczystości w następnym
IP. Obchody Dnia Seniora w Piechowicach odbyły
się dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta, za
które Zarząd koła i wszyscy uczestnicy bardzo dziękują.
Zarząd Koła nr 9

Podziękowania
Podziękowania dla Pana Przewodniczącego Rady Józefa Nadolnego, Radnego Pawła Zackiewicza, mieszkańców i Przewodniczącej Rady Osiedla Michałowice Pani Anity Zając oraz mieszkańców wspólnoty
Szkolna 5- 9 za zaangażowanie w społeczną akcję sprzątania „CZYSTE KARKONOSZE”.
Referat Nieruchomości, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami

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
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LIKWIDACJA PUNKTÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW
Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że od dnia 01.01.2020 zlikwidowane zostaną punkty do selektywnej
zbiórki odpadów tj. pojemniki na papier w kolorze niebieskim, pojemniki na szkło w kolorze zielonym i pojemniki na
plastik w kolorze żółtym, usytuowane obecnie w centrum miasta w zabudowie wielolokalowej.

W związku z powyższym zgodnie z obowiązkiem
wynikającym z ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) właściciele
nieruchomości jak również ich zarządcy, zobowiązani są do wyposażenia wspólnot w pojemniki do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych za-

pewniające pojemnością odbiór całego strumienia
odpadów pochodzących z nieruchomości.
Kolorystyka, pojemność i rodzaj pojemników powinny być zgodne z „Regulaminem utrzymania
czystości i porządku w Gminie Miejskiej Piechowice”.
Informujemy również iż mieszkańcy Piechowic zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów prowadzonej „u źródła” czyli bezpośrednio w swoich gospodarstwach domowych oraz że
wysegregowane frakcje odpadów komunalnych
można także oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Bocznej 15 w
Piechowicach.

Rozbudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Kryształową a ul. Szkolną w Piechowicach z elementami zagospodarowania pomiędzy budynkami istniejącej zabudowy przy ul. Szkolnej w Piechowicach – Etap I”
Na ogłoszenie o przetargu dotyczącego realizacji tego zadania wpłynęły 4 oferty. Zakres inwestycji
obejmuje budowę sieci kanalizacji deszczowej na odcinku 176,9 m - przebudowę oświetlenia poprzez
montaż 8 szt słupów drogowych oraz 10 szt. opraw świetlnych ze źródłem LED - przebudową jezdni ,
zatok postojowych oraz chodników na długości odcinka 106,95 m.
Kwota jaką miasto zamierza przeznaczyć na to zadanie to przeszło 550 tys. zł

Wyłoniony został wykonawca przebudowy ulicy Wczasowej.
Obecnie droga na odcinku objętym inwestycją
posiada nawierzchnię gruntową, która zostanie
zamieniona na asfaltową. W ciągu drogi po obu
stronach występują zawyżone pobocza, brakuje
ponadto spadków poprzecznych oraz odwodnienia, które zostaną wykonane w ramach inwestycji.
Ulicę ponadto będą zabezpieczać oporniki betonowe. Koszt inwestycji to ok. 240 tys złotych. Wykonawcą jest firma Jeltech z Piechowic.
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Wybrańcy Narodu
- Nasi politycy dogadać
się nie mogą …..
jedni stoją lewą
a drudzy prawą nogą
- Są jeszcze tacy
co pośrodku stoją
Oni podobno niczego
i nikogo się nie boją
- Niektórzy są nadęci
a jakże !
Ale przecież nie są
oni święci …..
- Duma i honor rozpiera
ich piersi …..
wydaje im się
że są najważniejsi.

Dzień Ratownika GOPR

- Drodzy Wybrańcy Narodu
dlaczego stale się kłócicie ?
Ludzie mają już tego dosyć
czy Wy nie słyszycie ?
nie widzicie ?
- Można mieć swoje zdanie ,
lecz dla dobra wspólnego
odpuść trochę kolego.
- Sztuka kompromisu
bardzo pożądana
z pewnością zyskałaby
nasza Ojczyzna kochana

Urszula Musielak

Burmistrz Jacek Kubielski wziął udział w
uroczystych obchodach Święta GOPR.
Tegoroczny
Dzień
Ratownika
Grupy
Karkonoskiej odbył
się 5 października w
Schronisku PTTK na
Hali Szrenickiej. Ratowników Górskiego
Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego do wyruszenia

z pomocą ofiarom
górskich wypadków
bez względu na porę
roku, dnia i stan pogody zobowiązuje
ich przysięga. W ciągu 67 lat działalności w Karkonoszach
uratowali zdrowie, a
czasem i życie tysięcy turystów, którym
przydarzyło się nieszczęście.

