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Wiadomości
Samorządowe
PODWYŻKI DLA NAUCZYCIELI
Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że
od dnia 1 września 2019 r. została zmieniona ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta
Nauczyciela. W wyniku tej zmiany podwyższony został dodatek funkcyjny dla nauczycieli sprawujących funkcje wychowawcy klasy z obowiązującej do tej pory kwoty 80 zł

na kwotę 300 zł. Niestety Karta Nauczyciela
nie uwzględniła w swojej zmianie stawek dodatku dla nauczycieli przedszkoli. Zdaniem
Burmistrza należy wprowadzić równe prawa
dla obu grup i w związku z tym polecił pracownikowi przygotowanie projektu uchwały
wyrównującego ten dodatek dla obu grup, na
jednakowym poziomie.

Nowy Sztandar dla SP2
Burmistrz Miasta Jacek Kubielski składa serdeczne podziękowania proboszczowi Parafii
Św. Antoniego Padewskiego, ojcu Ryszardowi Soroce za płynący z ofiarności dar serca
i ufundowanie sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach.

O

głoszony został przetarg na realizację
I etapu przebudowy i rewitalizacji terenu pomiędzy ul. Kryształową a ul. Szkolną
w Piechowicach. Zakres prac będzie obejmował budowę fragmentu ciągu pieszo
jezdnego wraz z miejscami parkingowymi z
nawierzchnią z kostki betonowej przy budynku ul. Szkolna 15. Zgodnie ze zleceniem w
ramach rewitalizacji przebudowane zostanie
oświetlenie. Ustawione zostaną słupy drogo-

Przebudowa
ul. Wczasowej
-

to kolejna inwestycja z zakresu
poprawy
stanu
dróg w naszej
gminie. Obecnie
droga posiada nawierzchnię gruntową. W ciągu drogi
po obu stronach

występują zawyżone
pobocza,
brakuje odwodnienia. Po przebudowie droga będzie
wyprofilowana, z
nową
asfaltową
nawierzchnią i betonowymi opornikami.

we 8 m z oprawami ze źródłem LED. Wody
opadowe z powierzchni utwardzonych jezdni
i chodników odprowadzane będą grawitacyjnie projektowaną siecią kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. Dla umożliwienia odprowadzenia wód
konieczne jest wykonanie całości inwestycji
związanej z odwodnieniem terenu przy ul.
Szkolnej.

Nowe Szatnie
Zamawiamy również
dostawę i
montaż kontenerowego zaplecza
szatniowo-sanitarnego na terenie
stadionu miejskiego. To jeden z koniecznych wymogów aby Lechia

Piechowice
nie
straciła licencji do
organizacji
rozgrywek ligowych.
Zamówienie dotyczy dwóch szatni z natryskami
dla piłkarzy, pomieszczenia dla
sędziów, sanitariatów dla kibiców
oraz podręcznych
magazynków.
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Trwa rozbiórka
wiaduktu - to pierwszy
etap jego przebudowy
Trwają prace związane z rozbiórką starego wiaduktu kolejowego w Piechowicach.
Obiekt był w ruinie i od dawna groził zawaleniem. Rozbiórka to pierwszy etap zakładanej przebudowy przeprawy nad torowiskiem.
Wykonanie prac powierzono wyłonionemu w
postępowaniu przetargowym Przedsiębiorstwu
Robót Specjalistycznych „Dźwigar” z Włocławka.
Swoją pracę firma wyceniła na 344 tysiące złotych. Prace rozbiórkowe muszą zostać przeprowadzone w terminie dwóch tygodni, bo na tyle
zaplanowana jest przerwa w kursowaniu pociągów na tej linii.
Rozbiórka wiaduktu w ciągu ulic Piastowskiej
i 1-go Maja nie znaczy jednak, że przeprawa
mostowa w tym miejscu zniknie bezpowrotnie.
Niestety stan obiektu jak wykazały ostateczne
ekspertyzy, nie pozwolił na jego zachowanie w
obecnym kształcie. Płyta pomostowa a przede
wszystkim filary były w bardzo złym stanie technicznym i nadawały się już do remontu. Podczas
prac rozbiórkowych okazało się że obiekt był nawet w stanie gorszym niż zakładano. Z rozbiórka
naprawdę nie można już było czekać.

Po rozebraniu obiektu władze samorządowe Piechowic chcą aby w tym miejscu powstał nowy
wiadukt. Tego wymaga interes społeczny mieszkańców – podkreśla burmistrz Jacek Kubielski Gmina zleciła już wykonanie koncepcji nowego
wiaduktu drogowego. Jeżeli koncepcja, która zostanie zaprezentowania uzyska ogólną akceptację, to podejmiemy to wyzwanie i nowy wiadukt
powstanie - zapowiada burmistrz. Miasto będzie
się ubiegło o pozyskanie środków zewnętrznych,
w formie dotacji na ten cel.
Nakaz rozbiórki ciąży także na drugim z wiaduktów, położonym w ciągu polnej drogi w stronę
Górzyńca. Ponieważ jest on jednak w lepszym
stanie technicznym, burmistrz ma nadzieję, że
inspektorzy budowlani zgodzą się na jego remont
i przystosowanie do ruchu rowerowo - pieszego.
Sporządzona została dokumentacja pozwalająca
na wystąpienie w sparwie zmiany decyzji.

REMONT MOSTU NA WYJEŹDZIE DO SZKLARSKIEJ PORĘBY
Remont rozpoczęła Dolnośląska Służba Dróg i Kolei bowiem most znajduje się ciągu
drogi wojewódzkiej nr 366.

O

gólny stan techniczny mostu był już niepokojący ze względu na stan techniczny ustroju nośnego z powodu uszkodzonej izolacji. Na spodzie
konstrukcji występują liczne zacieki i wykwity oraz
zawilgocenia. Obecnie prace obejmują rozbiórkę i
wykonanie nowych belek podporęczowych na moście.
Na czas zaplanowanych prac wprowadzona została zmiana organizacji ruchu. Teraz do Piechowic
można tylko wjechać z drogi krajowej nr 3. Ruch w
przeciwną stronę przez most jest zamknięty. Aby
więc wyjechać z Piechowic na dk 3 trzeba jechać

objazdem przez ulice Cmentarną. Termin realizacji
prac zakładany jest na miesiąc.
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Nie zlikwidujemy komunikacji
i nie zastąpimy jej busami
Sprawa komunikacji miejskiej wywołuje
wciąż wiele emocji. To oczywiście zrozumiałe, bo możliwość dogodnego połączenia Piechowic z Jelenią Górą jest sprawą
bardzo istotna z punktu widzenia zarówno mieszkańców jak i władz miasta. Trzeba
jednak zwrócić uwagę, że przy tej okazji,
wokół sposobu organizacji miejskiej komunikacji narosło wiele niedomówień,
przekłamań i plotek. Często co gorsza
rozpowszechnianych ze zwykłej złej woli
wprowadzania mieszkańców Piechowic w
błąd.

T

ymczasem jest rzeczą oczywista, że intencją
władz miasta nie jest pogorszenie istniejącego systemu komunikacji. Wręcz przeciwnie, chodzi o wprowadzenie szeregu usprawnień w jej
funkcjonowanie a także zabezpieczenie budżetu
miasta i zachowanie ekonomicznego rozsądku. I
to są podstawowe powody dla których wstrzymaliśmy się z podpisaniem porozumienia z Jelenią
Górą – wyjaśnia burmistrz Jacek Kubielski.
Nigdy jednak nie była nawet rozważana koncepcja pozostawienia mieszkańców Piechowic, bez
sprawnej, ogólnodostępnej i bezpiecznej komunikacji miejskiej. Sprostowania w tej sytuacji wymagają zarzuty, jakoby w miejsce dużych, wygodnych autobusów MZK miały pojawić się jakieś
małe busy. Nikt ani w Radzie Miasta ani w Urzędzie Miasta nie mówił o likwidacji komunikacji
miejskiej ani o zastąpieniu jej za pomocą małego,
niewygodnego ale taniego taboru.
Komunikacja Miejska pozostanie do dyspozycji
mieszkańców. Rozważane są obecnie jedynie
sugestie czy powinna być ona zorganizowana w
porozumieniu z Jelenią Góra czy jako zadanie
własne naszej gminy. I taką sugestię burmistrz
przedstawił Radzie Miejskiej, że należy rozważyć
możliwość uniezależnienia się od Jeleniej Góry,
stawianych przez nią warunków i zorganizowania
przewozów na bazie działań własnych miasta. W
grę wchodziłoby podpisanie umowy z inną firmą
przewozową ale wyłącznie taką, która będzie posiadała tabor odpowiadający wymaganiom i oczekiwaniom mieszkańców. A więc autobusy niskopodłogowe z szeroko otwieranymi drzwiami, tak

aby osoby starsze, niepełnosprawne oraz opiekunowie dzieci z wózkami mogły w sposób łatwy,
wygodny i bezpieczny wsiadać do pojazdów i z
nich wysiadać.
Bardzo istotna jest również możliwość korekty
rozkładu jazdy. A więc zwiększenia częstotliwości kursów w tych porach dnia kiedy ich najbardziej brakuje, zwłaszcza na potrzeby uczniów i
osób pracujących poza Piechowicami. Dziś tych
kursów jest zwyczajnie za mało w autobusach
jest tłok. Tymczasem rosnące koszty stawek zaproponowanych przez Jelenią Górę oraz brak
możliwości negocjacji stawianych przez nią warunków, może spowodować dalsze ograniczenie
liczby kursów. Usztywnienie stanowiska Jeleniej
Góry oraz uchybienia prawne w prezentowanym
tekście porozumienia sprawiły, że alternatywy należało poszukać. Alternatywy, która umożliwi nam
zwiększenie liczby kursów i ułatwienie komunikacji zapobiegając komunikacyjnemu wykluczeniu
Piechowic.
Uzyskanie większego wpływu na organizacje komunikacji miejskiej, oraz zwiększenie kontroli nad
wydatkami na organizację komunikacji to podstawowe powody dla których miasto wstrzymało
się z podpisaniem porozumienia z Jelenią Górą.
Oczywiście najprostszym rozwiązaniem, byłoby
bezwarunkowa akceptacja porozumienia i organizacja komunikacji bez względu na koszty, byle tylko z MZK. To jednak nie miało by wiele wspólnego
z dobrem gminy i jej mieszkańców oraz dyscypliną finansów publicznych.
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Już sam fakt, że organizacja bezpłatnej komunikacji na odcinku Piechowice – Sobieszów, byłaby w perspektywie mniejszym obciążeniem dla
budżetu miasta od dotychczasowej, biletowanej
komunikacji MZK, sprawia, że obok tej możliwości nie można przejść obojętnie.
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Wobec tego burmistrz miasta Jacek Kubielski
zaproponował przedłożenie pod obrady Rady
Miejskiej projektu alternatywnej, samodzielnej i
bezpłatnej dla mieszkańców komunikacji miejskiej.

chowic i ich osiedli z Jelenia Górą wykażą, że
jest to niecelowe i nie spowoduje poprawy komunikacji naszego miasta to niewątpliwie Rada
Miasta nie podejmie innych działań niż wyrażenie zgody na podpisanie porozumienia z Jelenią
Górą. Jeśli jednak z analizy i ofert wyniknie, że
jest możliwość zawarcia umowy z innym wykonawcą usługi i przejęcia kwestii organizacji
komunikacji miejskiej przez nasze miasto wtedy zastanowimy się nad takim wariantem i na
to Rada Miejska również musi wyrazić zgodę–
podsumowuje burmistrz Jacek Kubielski.

Oczywiście jeżeli analizy skomunikowania Pie-

red.

Wizyta w mieście
partnerskim
Demitz-Thumitz
Burmistrz Miasta Piechowice oraz Radni i Pracownicy Urzędu Miasta w Piechowicach w dniach 14-15
września 2019 roku, przebywali z roboczą wizytą w
mieście partnerskim Demitz-Tumitz. Wizyta była
wynikiem
zaproszenia
Pani Burmistrz
miasta
Demitz-Thumitz.
Celem wizyty było omówienie
dotychczasowej współpracy
i korzyści z niej płynącej oraz
ustalenie na przyszłość wstępnych terminów i harmonogramu działań zmierzających do
wspólnego, polsko-niemieckiego pozyskania nowych
środków unijnych w zakresie
kultury oraz wymiany młodzieży szkolnej.
Na spotkaniu postanowiono, że nowy etap współpracy
obejmie małe i duże projekty
unijne.
W zakresie kultury, Piechowice
występując w projekcie wspólnie z miastem Demitz-Thumitz
będą starały się pozyskać

środki na remont przejmowanego bezpłatnie od spółki PKP
dworca kolejowego by uczynić
go, obok koniecznej do utrzymania funkcji związanej z obsługą podróżnych, centrum
kultury, sztuki, muzeum naszego miasta oraz miejscem
spotkać społeczności Piechowickiej.
W zakresie wymiany młodzieży szkolnej rozważano
wymianę starszych dzieci w
cyklu: tydzień pobytu naszej
młodzieży w Niemczech połączony miedzy innymi z nauką
języka niemieckiego i tydzień
pobytu młodzieży niemieckiej
w Polsce.
W ramach rozmów podjęto
także wstępne decyzje o przygotowaniu cyklicznej imprezy pod nazwą „Kryształowy
Weekend”, w której swój udział
wzięłoby miasto Demitz-Thumitz wystawiając prace wyko-

nane w granicie.
Ponadto Piechowice razem z
miastem Demitz-Thumitz rozpoczną niebawem prace nad
dwuletnim projektem pod roboczą nazwą: „Droga do szkła
i kamienia”, w ramach którego
odbywać się będą prelekcje,
wystawy i spotkania młodzieży.
Pracownicy i Radni mieli także
możliwość, w ramach ciepłego
przyjęcia przez władze miasta Demitz-Thumitz, poznania zabytków i kultury miasta.
Uczestniczyli też w obchodach
111 lecia szkoły kamieniarstwa oraz brali udział w dniach
otwartych wioski granitowej,
zwiedzając przy tej okazji kamieniołomy znajdujące się w
pobliżu miasta Demitz-Tumitz.
Koszt wyjazdu był opłacony
ze środków miasta Demitz-Tumitz.
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Wybory do Sejmu i Senatu
- jak i gdzie głosować?
13 października 2019 roku od godz. 7:00 do
godz. 21:00 odbędą się wybory do Sejmu i
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z zarządzonymi na dzień 13 października 2019 roku Burmistrz Miasta Piechowice
poprzypomina o możliwościach wyborców
jak i zasadach głosowania w Piechowicach.
Wyborca zmieniający miejsce pobytu, przed dniem wyborów otrzymuje na wniosek,
zaświadczenie o prawie do
głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Wniosek
o wydanie zaświadczenia o
prawie do głosowania składa
się najpóźniej do dnia 11 października 2019 r. Wyborca, który otrzymał zaświadczenie o
prawie do głosowania zostanie
z urzędu skreślony ze spisu
wyborców w miejscu stałego
zamieszkania. W przypadku
utraty zaświadczenia, niezależnie od przyczyny, nie będzie
możliwe otrzymanie kolejnego
zaświadczenia, ani wzięcia
udziału w głosowaniu w obwodzie właściwym dla miejsca
stałego zamieszkania. Na podstawie zaświadczenia o prawie
do głosowania wyborca, który
w dniu wyborów będzie przebywał poza miejscem swojego
zamieszkania, może głosować
w dowolnie wybranym przez
siebie lokalu wyborczym w kraju lub za granicą.
Głosować przez pełnomocnika
mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą
75 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z
dnia 27 sierpnia 1997r. o reha-

bilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie
organu rentowego o :
1) całkowitej niezdolności do
pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do
pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu
pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza
Miasta Piechowice najpóźniej
do dnia 4 października 2019 r.
Głosować korespondencyjnie
mogą wyborcy posiadający
orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
r. o rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych, w
tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do
pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do
pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym,
którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać
zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze I
najpóźniej do dnia 30 września
2019 r.
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Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeksu
wyborczego (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Burmistrz Miasta Piechowice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz
granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5
13 października 2019 r.
stycznia 2011 r. Kodeksu wyborczego
(Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504)
Burmistrz Miasta Piechowice podaje do
wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji
wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października
2019 r.:
Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

Siedziba obwodowej komisji wyborczej

Ulice: 1 Maja od 6 do 9C, Brzozowa, Budynek stacji
"Śnieżne Kotły", Chałubińskiego, Cicha, Dębowa,
Drzymały, Górna, Górzystów, Graniczna, Granitowa,
Grzybowa, Izerska, Jaworowa, Jeleniogórska 1 i 2B,
Karkonoska, Kolonijna, Kryształowa od 91 do 120,
1

Leszczynowa,

Leśna,

Liczyrzepy,

Łowiecka,

Modrzewiowa, Na Kociołki, Nadrzeczna od 32 do 35,
Plac Wczasowy, Potok Rudnika, Przy Schronisku,
Rzemieślnicza,

Saneczkowa,

"Kochanówka",

Słoneczna,

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Piechowicach,
ul. Kryształowa 77,
58-573 Piechowice

Schronisko

Sudecka,

Śnieżna,

Teatralna, Trzech Marcinów, Turystyczna, Wrzosowa,
Zaciszna, Zielona, Złoty Widok
Ulice: 1 Maja od 1 do 5, Aleja St. Łuczyńskiego,
Boczna

od

Jeleniogórska
2

do
3,

19, Cmentarna,

Kolejowa,

Gromadzka,

Kopernika,

Krótka,

Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechowicach,

Kryształowa od 33 do 88, Lipowa, Mickiewicza,

ul. Szkolna 6,

Nadrzeczna od 1 do 31A, Piastowska, Sielska, Skalna,

58-573 Piechowice

Słowackiego,

3

7

Szklarska,

Szkolna

od

6

do

33,

Tysiąclecia od 1 do 7, Wczasowa, Wiejska, Zaułek
Ulice: Asnyka, Baczyńskiego, Boczna od 1 do 6,

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

Bolesława Chrobrego, Ciasna, Cicha Dolina, Fliegera,

w Piechowicach, ul. Tysiąclecia 28,

Kamienna, Konopnickiej, Kościuszki, Kryształowa od 1

58-573 Piechowice

do 32, Mieszka I, Norwida, Orzeszkowej, Papierników,
Prusa,

Reja, Robotnicza,

Rycerska, Sienkiewicza,

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

Szkolna od 1 do 5, Szymborskiej, Tuwima, Tysiąclecia
4

od 8 do 32, Wąska
Ulice: Bobrowa,

Cieplicka,

Dolna,

Jaśminowa,

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

Jeleniogórska 2, 2D, od 4 do 13, Koperkowa,

w Piechowicach, ul. Tysiąclecia 28,

Kwiatowa, Łąkowa, Ogrodowa, Pakoszowska, Piastów,

58-573 Piechowice

Polna, Przemysłowa, Rolna, Różana, Siewna, Stroma,
Tysiąclecia od 33 do 43, Widok, Wolska, Zamkowa

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
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ZABRZMIAŁ PIERWSZY DZWONEK
W nowym roku szkolnym w Piechowicach funkcjonować
będą dwie oddzielne szkoły podstawowe. 2 września w obu
placówkach zabrzmiał pierwszy dzwonek.

Z

e względu na niesprzyjającą pogodę uroczystości
rozpoczęcia roku szkolnego
odbyły się w salach gimnastycznych. Później, uczniowie
wraz z wychowawcami udali
się do swoich klas, by szczegółowo omówić m.in. nowe plany
zajęć. W szkole podstawowej
nr 1 uczniów przywitała nowa
dyrektor Monika Filuś, która
zastąpiła na tym stanowisku
Marzenę Sąsiadę.

Nowa dyrektor SP1 przyznała, że ma mnóstwo
nowych pomysłów na rozwój placówki ale jest
jeszcze zbyt wcześnie aby zdradzać szczegóły
na temat tych koncepcji. W piechowickiej jedynce w roku szkolnym 2019/2020 naukę podejmie
w sumie ok. 250 uczniów.
- Mocną stroną naszej szkoły jest świetna kadra nauczycielska. Nie ukrywam, że bałam się
spotkania z nimi ale bardzo szybko mi zaufali,
zgadzają się z moimi pomysłami i sami przedstawiają swoje, dlatego myślę, że nasza współpraca będzie układać się doskonale – dodała
nowa dyrektor SP1.

- Czekają nas wielkie zmiany.
Mamy otwartą nową pracownię językową, która znacząco
poprawi komfort nauki języków w naszej szkole. Już od
września funkcjonować będzie
także nowa klasa sportowa z
podziałem na biathlon i piłkę
nożną. Największym wyzwaniem będzie na pewno egzamin ósmoklasisty, który mam
nadzieję pójdzie nam lepiej niż
w zeszłym roku – mówiła Monika Filuś.
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Od 2 września w budynku gimnazjum przy
ul. Tysiąclecia już oficjalnie funkcjonować
będzie Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana
Pawła II. Podczas uroczystej inauguracji
roku szkolnego burmistrz Jacek Kubielski,
wraz z przewodniczącym rady miasta Jackiem Kamińskim oraz nowo wybraną dyrektor Elżbietą Piątkiewicz-Pałką dokonali przecięcia wstęgi i odsłonięcia tablicy patrona
– św. Jana Pawła II. W okresie wakacyjnym
trwały prace mające na celu zaadoptowanie budynku do nowych wymogów. Naukę
podejmie tu ponad setka uczniów. - Przed
nową szkołą stoi szereg wyzwań. Jest potrzeba m.in. uruchomienia stołówki i budowa boiska sportowego o nowej nawierzchni.
Wykonawca ma rozpocząć prace na dniach i
mam nadzieję, że w niedługim czasie uczniowie będą mogli cieszyć się nowym obiektem
– mówił burmistrz Jacek Kubielski.

- Przede wszystkim będziemy mieli młodszych
uczniów, co oznacza inny charakter pracy – bardziej opiekuńczo-wychowawczy. Największym
wyzwaniem będzie dla nas budowa zaplecza,
pozyskanie nowego wyposażenia. W okresie
wakacyjnym udało nam się przeprowadzić remonty w salach lekcyjnych. Pozyskaliśmy nowe
meble, w tej chwili czekamy jeszcze na dostarczenie nowych ławek, które miały dotrzeć do
nas w przedostatnim tygodniu sierpnia, niestety
firma nie wywiązała się z tego zadania terminowo. Tutaj wielkie podziękowania dla Pani dyrektor SP1 Moniki Filuś, za użyczenie nam ławek
dla klasy I i II. Ponadto zamówiliśmy komplet
szafek aby urządzić szatnię dla starszych klas
i staramy się o doposażenie pracowni geograficznej – wymieniała Elżbieta Piątkiewicz-Pałka.
Podczas uroczystości w SP2 obecny był proboszcz parafii św. Antoniego Paderewskiego
ks. Ryszard Soroka, który ufundował nowy sztandar z wizerunkiem św. Jana Pawła II, który
został przekazany uczniom.
Z okazji inauguracji nowego roku szkolnego zarówno
dyrekcja jak i władze miasta życzyły uczniom wszelkiej pomyślności i sukcesów.
- Samych sukcesów w nauce i mile spędzonych chwil
– powiedział krótko burmistrz Jacek Kubielski.

- Będę namawiał radnych aby duży nacisk kłaść
właśnie na rozwój oświaty. Musimy szukać
środków nie tylko na doposażenie szkół ale
także na organizację imprez edukacyjnych czy
wyjazdy uczniów – powiedział Jacek Kamiński,
przewodniczący rady miasta.
Adrian Klimas.
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Podziękowania dla Pań dyrektor
ze Szkoły Podstawowej nr 1
Z dniem pierwszego września Pani dyrektor
SP-1 Marzena Sąsiada oraz jej zastępczyni
Maria Skowron zdecydowały się przejść na
zasłużoną emeryturę.
Burmistrz Jacek Kubielski pragnie jeszcze
raz podziękować obu Paniom za wieloletnie
zaangażowanie w edukację i wychowanie
naszych dzieci za każdy dzień spędzony z
nimi.

trudnej, ale jakże satysfakcjonującej pracy
nauczyciela i dyrektora szkoły – zaczyna
się czas zasłużonego wypoczynku w gronie
ro dziny i przyjaciół. Dziękujemy za cierpliwość i wyrozumiałość, za pomoc uczniom w
trudnych chwilach i za to, że mogli czuć się
w szkole bezpiecznie. Życzę aby wszystkie
plany i marzenia spełniły się właśnie teraz,
aby nie opuszczał Pań dobry humor, abyście
teraz znalazły czas dla siebie, na realizację swoich pasji. Życzymy również dobrego
zdrowia, ciepła i spokoju w życiu osobistym.
Z wyrazami szacunku
Burmistrz Miasta Piechowice

Dla naszych Pań Dyrektor kończy się czas

OGÓLNOPOLSKI RAJD GRANICA ZA NAMI
Ponad tysiąc zuchów, harcerzy,
harcerzy starszych, wędrowników i drużyn Nieprzetartego Szlaku postanowiło spędzić
wrześniowy weekend w przepięknych Karkonoszach.
Podczas czterech dni rajdowych
uczestnicy zmagali się z 11 profesjonalnie przygotowanymi trasami górskimi, dostosowanymi
do ich możliwości i umiejętności,
a także z ciekawym programem.
I tak na jednej z tras uczestnicy przenoszą się do Gry o Tron,
na innej poznają specyfikę życia
plemion indiańskich, a jeszcze na
innej – poznają superbohaterów.
Warto wspomnieć, że wśród

ZMIANY W ODPŁATNOŚCIACH ZA
PRZEDSZKOLE
Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że
w od dnia 1 września 2019 r. na mocy art. 52
ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017r.
o finansowaniu zadań oświatowych, zostały
zmienione opłaty za korzystanie z przedszkola w wymiarze ponad 5 godzin. Nowa
opłata nie może być wyższa niż 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu
dziecka w przedszkolu.

wszystkich tras znalazły się 4 trasy Nieprzetartego Szlaku, czyli
skierowanych do osób z niepełnosprawnością, a także trasa dla
zuchów. Wszyscy uczestnicy,
mimo, że na zupełnie innych trasach zmierzają do jednego celu –
Szklarskiej Poręby.
Hasłem tegorocznego Rajdu
Granica jest „sprawdź się”. Organizatorzy zachęcali uczestników
do realizacji sprawności. Każdy
z tych, którzy wyruszyli na trasy,
otrzymał kartę ze sprawnościami,
które mogą zrealizować podczas
trzydniowej wędrówki. Wszystko
po to, by nabyć nowych umiejętności i poszerzyć swoją wiedzę.

W związku z powyższym Burmistrz Miasta
Piechowice, działając w zgodzie z ww. przepisem prawa, został zmuszony do wprowadzenia nowych zasad odpłatności za przedszkole. Jednocześnie, w celu prawidłowego
naliczania opłat za przedszkole, Burmistrz
prosi rodziców o podpisywanie karty pobytu
dziecka w przedszkolu, poprzez wpisywanie
godzin przyjścia i odbioru dziecka z przedszkola, dla prawidłowego naliczania opłat za
przedszkole.
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Koniec sezonu letniego u Seniorów
„Festyn - Święto Pieczonego Ziemniaka” zorganizowany przez koło nr 9 w dniu
14 września 2019r. był ostatnim zadaniem kończącym sezon piknikowy seniorów.
Impreza odbyła się po raz kolejny na terenie ogrodów działkowych „Papiernik”.
Realizowaliśmy ją jako zadanie publiczne z dofinansowaniem Urzędu Miasta w
Piechowicach w wysokości 1500 zł. w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarządowych.
- łowienie ziemniaków na wędkę: Ryszard Sito
- rzut kaloszem : kobiety: Krystyna Guła, mężczyźni: Lech Szczap
- potrawy z ziemniakiem : Jadwiga Czujowska
- okazałe warzywa : Grażyna Jędrzejek
- rzeźba z ziemniaka: Teresa Turowicz
- jesienna stylizacja: Jadwiga Czujowska
W każdej konkurencji zwycięscy do trzeciego
miejsca zostali nagrodzeni nagrodami.

„Festyn - Święto Pieczonego Ziemniaka” zorganizowany przez koło nr 9 w dniu 14 września
2019r. był ostatnim zadaniem kończącym sezon
piknikowy seniorów. Impreza odbyła się po raz
kolejny na terenie ogrodów działkowych „Papiernik”. Realizowaliśmy ją jako zadanie publiczne
z dofinansowaniem Urzędu Miasta w Piechowicach w wysokości 1500 zł. w ramach konkursu
ofert dla organizacji pozarządowych.
Uczestniczyło w niej ponad 100 osób. – członków i sympatyków naszego koła, niektórzy z
wnukami. Kartofel w roli głównej był myślą przewodnią festynu.
Konkursy zręcznościowe – „Łowienie ziemniaków wędką”, „Rzut ziemniakiem do kosza”- w
kategorii open i „Rzut kaloszem” w kategorii pań
i panów, oraz konkursy „Rzeźba z ziemniaka”,
„Potrawa z ziemniaka”, ”Okazałe warzywo”, „Jesienna stylizacja” stanowiły atrakcje imprezy, zachęcające uczestników do aktywnej zabawy.
Komisje oceniające poszczególne konkursy zostały losowo wyłonione spośród uczestników.
Zwycięzcy poszczególnych konkurencji :
- rzut ziemniakiem do kosza Halina Kazusek

Wspaniałą atmosferę potęgowała wspólna zabawa taneczna przy muzyce mechanicznej, która
trwała do godz. 18.15. oraz śmiech i doskonały
humor wszystkich obecnych.
Kulinarne doznania – na wstępie domowy smalec z ogórkami małosolnymi, bigos oraz serwowane z grilla kiełbasy, boczek i ziemniaki pieczone przez Józefa Olesiewicza, oraz kawa, herbata
i ciastka z kawiarenki seniora spowodowało że
wszyscy wyszli syci i zadowoleni.
Zarząd koła serdecznie dziękuje gospodarzom
ogrodów działkowych Papiernik, którzy po raz
kolejny udostępnili nam swój teren i wszystkim
członkom koła, którzy wspomagali członków zarządu w przygotowaniu i przeprowadzeniu tej w
opinii uczestników bardzo udanej imprezy.
5 października 2019 r. zapraszamy członków i sympatyków do kolorowego Korowodu Seniorów ulicami Jeleniej Góry inaugurującego
Senioralia
jeleniogórskie.
16
października 2019 r. odbędzie się część oficjalna
miejskich obchodów Międzynarodowego Dnia
Seniora zakończona wieczorkiem tanecznym.
O szczegółach w/w wydarzeń informować będziemy w następnych informacjach oraz w czasie środowych spotkań w biurze zarządu koła.
Zarząd koła nr 9
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PUCHAR POLSKI NA UROKLIWYCH
TRASACH PIECHOWIC
Na terenie osiedla Michałowice odbyła się runda Pucharu Polski w biegach na nartorolkach organizowana przez Dolnośląski Związek Narciarski.
W niedzielny (8 września) poranek ponad 50 zawodników zmierzyło się z trasą morderczego podbiegu.
Start usytuowano na pętli autobusu linii nr 9, skąd
zawodników czekała blisko 4 kilometrowa wspinaczka do Michałowic. W zawodach wzięli udział
zarówno lokalni zawodnicy z MKS Karkonosze Sporty Zimowe jak i goście z Białegostoku, Tomaszowa
Lubelskiego, Szczyrku czy Istebnej. Przyjezdni zachwalali walory krajobrazowe wytyczonej trasy, ale
zwracali również uwagę, że jest to jedna z najtrudniejszych rund w kalendarzu, bowiem większość zawodów odbywa się na bardziej płaskich odcinkach.

Biathlon dla każdego
285 zawodników i zawodniczek wystartowało w III piechowickiej edycji zawodów z cyklu
„Biathlon dla każdego”.
Impreza sygnowana przez Polski Związek
Biathlonu odbywa się w kilku miastach w całej
Polsce. Dzięki staraniom m.in. Pani Eweliny Jedziniak z klubu UKS Krokus, prestiżowe zawody
już po raz trzeci zawitały także do Piechowic.
- Myślę że warto organizować takie wydarzenia
w naszym mieście. Chcemy pokazać, że każdy
może spróbować swoich sił w biathlonie, że jest
to sport dla każdego. Na liście mamy zarówno
młodych zawodników (roczniki 2016) jak i nieco
starszych. Najstarsza uczestniczka naszych zawodów ma 56 lat – tłumaczy Ewelina Jedziniak.
- Na terenie Szkoły Podstawowej wytyczyliśmy
pętle o długościach 250 i 500 metrów. Najmłodsze kategorie rywalizują na nieco krótszym dystansie niż starsi zawodnicy. W zawodach prócz
naszych lokalnych sportowców biorą udział zawodnicy z Czarnego Boru, Dusznik – Zdroju,
Mieroszowa, Witkowa czy Świeradowa Zdroju –
wymienia Ewelina Jedziniak.

Najlepsi zawodnicy otrzymali medale i nagrody
rzeczowe. Zwycięzcy każdej kategorii mogli liczyć na pamiątkowe puchary. Prowadzona była
klasyfikacja rodzinna (drużyna 2 dorosłych +
dziecko). Najlepsza rodzina w nagrodę otrzymywała voucher na weekend ośrodku konferencyjno-wypoczynkowym Horyzont w Piechowicach.
Przy trasie biegu licznie stawili się rodzice i znajomi startujących, którzy żywiołowo dopingowali
swoich ulubieńców. W przerwie pomiędzy zmaganiami każdy mógł się posilić w strefie gastronomicznej. Patrząc na to jak szybko rozwija się
ta impreza możemy mieć nadzieję, że w przyszłym roku pobity zostanie rekord i na liście zgłoszeń zobaczymy ponad 300 nazwisk.

Zawody stanowią połączenie biegu przełajowego
na

średnim

dystansie,

ze

strzelaniem

z

broni

laserowej. Zawodnicy startują w 30 sekundowych
interwałach, pokonują trzy rundy biegowe zaliczając
dwa strzelania. Każde pudło to kara 20 sekund.
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Znakomity wynik młodych
piłkarzy Lechii Piechowice
18 września 2019r. młodzi piłkarze Lechii Piechowice (rocznik 2007) brali udział w turnieju
piłkarskim Miedź Legnica CUP 2019.
W wymagającym turnieju nasi zawodnicy zajęli
II miejsce przegrywając w finale z ekipą SP. 4
Chojnów. Do przegranej przyczyniły się zapewne trzy poprzednie mecze, które nasi zawodnicy
musieli rozegrać jeden po drugim. W finale zabrakło już sił ale drugi wynik jest bardzo dużym
osiągnięciem chłopców.
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Wyniki meczów Lechii Piechowice:
•

LECHIA PIECHOWICE - MEWA KUNICE
(3-0)

•

LECHIA PIECHOWICE - MIEDŹ LEGNICA 2 (3-1)

•

LECHIA PIECHOWICE - JUVENTUS
ACADEMY (1-0)

•

LECHIA PIECHOWICE - SP.4 CHOJNÓW (6-0)

•

REMIS -LECHIA PIECHOWICE -MIEDŹ
LEGNICA (1-1)

FINAŁ
•

LECHIA PIECHOWICE - SP.4 CHOJNÓW 1 (0-4)

Lechia grała w składzie: OSKAR SOLIŁO,
KRYSTIAN KILIMNIK, KAMIL NAJCZUK,
ADAM ROSIK, KACPER USOWICZ, DAMIAN FILICZKOWSKI, JAN POPŁOŃSKI,
BARTOSZ OLAS, MARCEL ŚWIERCZEK,
DAWID SZAFARZ I TOMASZ JANCZURA.
Jarosław Bumażnik.

1 września – Pamiętamy
W 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej mieszkańcy Piechowic
wraz z burmistrzem Jackiem Kubielskim wzięli udział w patriotycznej uroczystości.
Odsłonięto przy tej okazji przy Kościele, kamienny obelisk : Bóg Honor Ojczyzna, upamiętniający bohaterskich żołnierzy września 1939
roku oraz wszystkich żołnierzy polskich walczących na frontach II
wojny światowej, żołnierzy państwa podziemnego, partyzantów i
żołnierzy wyklętych. Dziękuję za dzisiejsze uroczystości. Chciałem
podziękować serdecznie naszemu proboszczowi Ryszardowi Soroce oraz strażakom z OSP Piechowice za organizację uroczystości. Dziękuję za to, że udało się zorganizować ważną uroczystość,
gdzie mogliśmy być wszyscy razem, obok siebie i oddawać cześć bohaterom i wspominać tamten czas – dziękował burmistrz Jacek Kubielski.

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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IX
Międzyklubowe
zawody w Boule
W dniu 01.09.2019 roku
o godzinie 10.00 odbyły
się XIII Międzyklubowe
Zawody w ,,BOULE” O
Puchar Burmistrza Miasta Piechowice.

P

rzyjechali do nas goście
z Klubów Abstynenckich,
Stowarzyszeń i grup AA-z Jeleniej Góry, Strzegomia, Legnicy,
Złotoryi, Chojnowa, Świeradowa Zdroju, Świdnicy, Jawora,
Miłkowa, Lubania, Bolesławca,
Mirska, Zagrodna, Oborników
Śląskich
i Szklarskiej Poręby. Dużą radość sprawiła
nam obecność Pana Burmistrza Jacka Kubielskiego i Pana
Burmistrza Szklarskiej Poręby
Mirosława Grafa oraz Pani Kierownik Referatu Spraw Społecznych Anny Szalej-John.
W zawodach brały udział 4 grupy uczestników : dzieci, młodzież, kobiety, mężczyźni.

Zwyciężyli w grupie dzieci:
1. Oskar Gulda- Szklarska Poręba „Szrenica”
2. Iza Łazuch- Złotoryja „Relaks”
3. Tomek Chadała- Legnica „Fenix”

Zwyciężyli w grupie młodzieży:
1. Gabrysia Kwiatkowska- Legnica „Fenix”
2. Zuzanna Jasińska -Bolesławiec „Przemiana”
3. Julia Łazuch- Złotoryja „Relaks”
Zwyciężyły w grupie kobiet:
1. Bożena Gładysz- Złotoryja „Relaks”
2. Krystyna Gulda- Szklarska Poręba „Szrenica”
3.Małgorzata Lupa- Jelenia Góra „Boberek”

Zwyciężyli w grupie mężczyzn:
1. Jan Duda- Legnica „Fenix”
2. Ludwik Krajewski- Świdnica „Access”
3. Tadeusz Socha- Szklarska Poręba „Szrenica”

Odbyła się gra w Golf Rodzinny. Zwycięzcami zostali:
1. Rodzina Miłków 1- Miłków „Promaind”
2. Rodzina Niezłomnych- Świdnica „Access”
3. Rodzina Chadała- Legnica „Fenix”

W walce Prezesów Puchar Burmistrza Piechowic otrzymał Józef Góral
„Eden” Piechowice. Dziękujemy Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych za wsparcie finansowe, Panu Burmistrzowi
Piechowic za ufundowanie Pucharu oraz za udostępnienie Stadionu
Sportowego. Dzięki pięknej, bezchmurnej pogodzie bawiliśmy się wspaniale całymi rodzinami do godziny 16:00, a było nas około 90 osób.
KLUB ABSTYNENTA EDEN
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IX Czasówka Górzyniecka
Z Górzyńca na Rozdroże Izerskie. Do rywalizacji
na trasie wyścigu poświęconego pamięci Marka
Galińskiego stanęło 55 zawodników i zawodniczek.
Na starcie jak zwykle wielu zawodników z regionu m.in
z Piechowic i Szklarskiej Poręby, Ale również znane i
uznane nazwiska czołowych kolarzy na czele z Rafałem
Chmielem - Mistrzem Polski w kolarstwie przełajowym.
Jechali też Marcin Karczyński i Krzysztof Murdza, którzy
ze ś.p. Markiem Galińskim rywalizowali przed laty na
rowerowych trasach.
Rekord tej blisko 9. km trasy od pięciu lat należy do Patryka Kaczmarczyka, który jesienią 2014 potrzebował na
jej pokonanie 19 :34.08. Wcześniej oczywiście najlepszy
czas przejazdu należał do Marka Galińskiego (19 min 40
sek).
Impreza ma na celu promocję zdrowego stylu życia, a
także wspomnienie śp. Marka Galińskiego. Najszybszy
był Rafał Chmiel (Strzelce Krajeńskie). Drugi czas uzyskał
Rafał Ignaczak z Jeleniej Góry a trzeci Daniel Oliwa ze
Szklarskiej Poręby.

Nie unikniemy podwyżek za odpady
Prawdopodobnie od 1 listopada będziemy płacić więcej za odpady. W założeniach tzw. ustawy śmieciowej system gospodarki
odpadami w gminach powinien dążyć do pokrycia kosztów swojej
działalności. W praktyce oznacza to wzrost opłat ponoszonych
przez mieszkańców z tytułu zagospodarowania odpadów. - 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 – wyjaśnia burmistrz Jacek Kubielski – Muszę jednak zaznaczyć, że dla mnie osobiście sytuacja jest daleka od satysfakcjonującej. W trakcie wyborów zapowiadałem, że
będę rozważał możliwość obniżenia opłat. Nie byłem tak naprawdę świadom tego, że wstrzymywanie cen podwyżek na składowisku, będzie skutkować, że dziś spółka Związku Gmin, jest na
skraju upadłości, przynosi straty z każdym dniem. I z tego względu opłaty muszą wzrastać tak drastycznie. Przykro to mówić, ale
czasem się nie udaje spełnić obietnic. Dziś nie pozostaje nic innego jak uderzyć się w pierś i przyznać, że nie wszystko udało się
przewidzieć. Dodajmy jednak, że zła sytuacja na składowisku to
nie tylko efekt kiepskiego zarządzania, czy wstrzymywania cen.
To w dużej mierze efekt decyzji ustawodawcy. Niefrasobliwość
zmian w przepisach składowania odpadów, brak wydolnych instalacji do niemal natychmiastowego przetworzenia przechowywanych odpadów, załamał ekonomię tej działalności. Składowiska
był 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.

Szanowni Czytelnicy!
Informujemy, że w terminie od 15 października
do 31 listopada Miejska
Biblioteka Publiczna będzie
nieczynna, z powodu obowiązkowej inwentaryzacji
księgozbioru.
W przypadku problemów
techniczno – organizacyjnych termin ten może ulec
wydłużeniu.
Zwrotu książek w tym okresie będzie można dokonać
w Piechowickim Ośrodku
Kultury - punkt informacji
(parter).

Za niedogodności
przepraszamy

