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Informacja Burmistrza Miasta Piechowice 

Drodzy Mieszkańcy Piechowic,

postanowiłem, że w grudniowym numerze Informatora Piechowickiego nie będę pisał o bie-
żących sprawach naszego miasta. W tym czasie każdy z Państwa, poza pracą, jest zajęty przy-
gotowaniami do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.  Dlatego też skoncentruję się nad 
złożeniem Państwu życzeń świątecznych i noworocznych.
Natomiast podsumowanie roku 2021 przedstawię w następnym numerze Informatora Piecho-
wickiego. Informuję tylko, że trwają rozmowy i dyskusje dotyczące przyszłorocznego budżetu 
naszej gminy. W dniu 29 grudnia 2021 roku odbędzie się sesja Rady Miasta Piechowice, na 
której będzie procedowany budżet na rok 2022.  
  
 Szanowni Państwo, żyjemy w trudnym czasach, w których musimy wykazać się odpo-
wiedzialnością i spokojem, nie zapominając przy tym o empatii wobec drugiego człowieka i 
konieczności niesienia pomocy osobą, które tego potrzebują. 
Niektórzy z nas „gubią się” w dzisiejszym świecie. Tracą z pola widzenia te wartości życia, 
które są najważniejsze. Szukają swojego miejsca w świecie. Niektórzy jednak sami nie wiedzą 
czego tak naprawdę chcą. Inni ludzie mają ściśle sprecyzowana cele, do których dążą, przy 
czym niektórzy z poszanowaniem drugiego człowieka a inni nie zwracając na to uwagi. Nie-
stety nie rozmawiamy ze sobą tak jak to było kiedyś. Wielu z nas świat wirtualny zajmuje zbyt 
dużo czasu. Takie mamy czasy. 

 Czy jednak jesteśmy szczęśliwi? Czy kochamy i jesteśmy kochani? Czy mamy czas dla 
siebie, rodziny? Czy zadbaliśmy o swoje zdrowie? Czy realizujemy swoje marzenia? Czy mamy 
czas na zastanowienie się nad mijającym czasem i nad tym co pozostawimy po sobie, kiedy 
odejdziemy z tego świata? Czy mamy czas na zadumę, na przemyślenia czy rachunek sumie-
nia? 
Każdy z nas, jeżeli tylko chce, może sobie odpowiedzieć na powyższe pytania.

 Przechodząc do życzeń chcę powiedzieć, że w Polsce życzenia świąteczne mają długą 
historię i są traktowane jako dar, zwłaszcza jeżeli są szczere. Od dawna wierzono, że życzenia 
mogą mieć moc sprawczą. Życzenia świąteczne składamy sobie przy stole wigilijnym czy przy 
okazji spotkań ze znajomymi czy sąsiadami. Ja także chcę Państwu złożyć świąteczne życzenia. 

 Życzę Mieszkańcom Piechowic tego by Święta Bożego Narodzenia były magicznym, 
ciepłym i rodzinnym czas spędzonym w gronie najbliższych. Zdrowia. Niech te święta dadzą 
Wam radość, pokój i wzajemną życzliwość. 
 W nowym roku 2022 życzę zdrowia, szczęścia, miłości, spełnienia marzeń, więcej czasu 
dla siebie i rodziny i samych życzliwych ludzi wokół Was. Tym, którzy wybierają się na nowo-
roczną zabawę życzę szampańskiej zabawy do rana.

Wszystkiego najlepszego i szczęśliwego Nowego Roku 
Jacek Kubielski 

Burmistrz Miasta Piechowice
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Informacja o opóźnieniach w realizacji miejskich 
inwestycji i nowych inwestycjach gminy 

Zarówno władze miasta jak i Mieszkańcy bory-
kają się z trudnościami wynikającymi z prze-

dłużających się realizacji inwestycji drogowych 
na terenie naszej gminy. Mowa tu o zadaniach: 
„Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy dro-
gi gminnej ul. Szymborskiej od skrzyżowania 
z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Prusa 
oraz przebudowy ul. Prusa od skrzyżowania z ul. 
Szymborskiej do skrzyżowania z ul. Orzeszkowej” 
oraz” Rozbudowa łącznika drogowego pomiędzy 
ul. Kryształową a ul. Szkolną w Piechowicach z 
elementami zagospodarowania pomiędzy budyn-
kami istniejącej zabudowy przy ul. Szkolnej w 
Piechowicach – Etap II”.  Opóźnienie to dotyka 
głównie mieszkańców, których nieruchomości 
stykają się z miejscem wykonywania tych inwe-
stycji.
Opóźnienie w realizacji robót drogowych na ul. 
Szymborskiej i ul. Prusa spowodowane jest w 
głównej mierze przez opieszałość i brak należy-
tego zaangażowania sprzętu i pracowników wy-
konawcy. Pomimo wielokrotnych monitów kie-
rowanych przez zamawiającego do wykonawcy, 
sytuacja nie uległa znaczącej poprawie. Zdajemy 
sobie sprawę z trudności w komunikacji zarówno 
pieszej jak i kołowej i innych uciążliwości z jaki-
mi borykają się Mieszkańcy tych ulic. Opóźnie-
nia wykonawcy w pierwszych miesiącach realiza-
cji inwestycji skutkują nadejściem pory zimowej, 
warunków atmosferycznych spowalniających lub 
uniemożliwiających realizację robót drogowych.
Opóźnienie drugiej w wymienionych powyżej 
inwestycji jest uzasadnione obiektywnymi prze-
słankami, nie zawinionymi przez wykonawcę i 
których na etapie procedury przetargowej Gmi-
na Miejska Piechowice nie mogła przewidzieć. W 
trakcie robót ziemnych okazało się, że istniejąca 
sieć wodociągowa jest nieszczelna i zniszczona i 
dlatego w pierwszej kolejności należy ją wymie-
nić. Pojawiła się też konieczność wymiany sieci 
gazowej. Spowodowało to obowiązek wstrzyma-
nia robót drogowych do czasu wymiany sieci.  
Planowane Inwestycje:
W dniu 9 grudnia 2021r podpisano umowę z wy-
konawcą: Jeltech sp. z o.o. z siedzibą w Piecho-

wicach, na realizację inwestycji pn.: "Poprawa 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach 
dla pieszych przy ul. Szkolnej i Orzeszkowej w 
Piechowicach, w ramach programu: Rządowy 
Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla 
pieszych na 2021 r.”. Formuła: „Zaprojektuj i wy-
buduj”. Dofinansowanie tych zadań z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg to 200 000 zł na każde z 
zadań. Podpisana umowa na wykonanie 2 przejść 
dla pieszych opiewa na kwoty: przejście dla pie-
szych na ul. Szkolnej 475 576,13 zł, przejście dla 
pieszych na ul. Orzeszkowej 424 867,58 zł. 
W ramach zadań przewidziane jest do wykona-
nia nie tylko dwóch wymienionych przejść dla 
pieszych, lecz również przebudowa nawierzchni 
drogowej i chodników na odcinkach po 100 m 
przed i za przejściami, przebudowa oświetlenia 
drogowego, budowa aktywnego oświetlenia dedy-
kowanego samych przejść, oznakowanie drogowe 
poziome i pionowe przejść oraz budowa peronu 
przystankowego w rejonie przejścia dla pieszych 
na ul. Orzeszkowej. Wykonawca zobowiązany 
jest do zrealizowania zamówienia w okresie 150 
dni od dnia podpisania umowy. 
Ogłoszony został po raz kolejny przetarg na wy-
łonienie wykonawcy zadania pn. „Budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Pie-
chowice od skrzyżowania ul. Kryształowej z ul. 
1 Maja do skrzyżowania ul. Kryształowej i drogi 
krajowej nr 3 (Piechowice Górne) wraz z ul. Zie-
loną wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 
366 (ul. Kryształowa w Piechowicach) - Etap I”.  
Pierwszy przetarg został unieważniony ze wzglę-
du na wartość kwot zawartych w złożonych ofer-
tach, które przewyższały kwotę jaką zamawiający 
– Gmina Miejska Piechowice, zamierzała prze-
znaczyć na realizację zamówienia. Na wartości 
ofert w znaczący sposób wpłynęły opłaty za za-
jęcie pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 366 
(ul. Kryształowa w Piechowicach). 
W związku z tym Burmistrz Miasta Piechowice 
podjął rozmowy z Dolnośląską Służbą Dróg i Ko-
lei we Wrocławiu – zarządcą drogi wojewódzkiej 
nr 366, w wyniku których podpisano porozumie-
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nie w sprawie realizacji przedmiotowej inwestycji, 
bez konieczności uiszczania opłat za zajęcie pasa 
drogowego. Po tym fakcie został ogłoszony po raz 
kolejny przetarg, na mocy którego wykonawca 
nie będzie ponosił kosztów opłat za zajęcie pasa 
drogowego, co skutkować powinno znaczącym 
obniżeniem kwot jakie zostaną oferowane przez 
potencjalnych wykonawców na realizację tej in-
westycji. Otwarcie ofert na to zadanie nastąpi w 
dniu 22 grudnia 2021r.

Ponadto w zakresie rozbudowy monitorin-
gu miejskiego, po przeprowadzeniu rozeznania 
technicznego, wytypowano cztery nowe miej-
sca, w których pojawią się kamery monitorin-
gu miejskiego. Pierwszy punkt monitorujący 
to skrzyżowanie ulic 1 Maja i Kolejowej – skwer 
koło przedszkola nr 1 w Piechowicach. Kamery 
w tym punkcie obejmą swoim zasięgiem drogę w 
kierunku Górzyńca, stacji PKP, wylot w kierun-
ku ul. Kryształowej oraz w przyszłości nowo wy-
budowany wiadukt kolejowy. Drugi punkt mo-
nitorujący zlokalizowany zostanie na stadionie 
miejskim i ma przede wszystkim za zadanie mo-

nitorować teren infrastruktury sportowej i okolic. 
W bieżącym roku są prowadzone prace remon-
towe trybun, które będą kontynuowane w roku 
przyszłym. Objęcie tego ternu monitoringiem 
jest niezbędne do kontroli nowo wyremontowa-
nego mienia oraz zaplecza szatniowego. Punkt 
kamerowy będzie mógł być także wykorzystany 
jako kamera online pokazująca aktualny stan po-
gody na drodze krajowej w kierunku Szklarskiej 
Poręby. Trzeci punkt monitorujący powstanie 
na skrzyżowaniu ul. Zamkowej i Pakoszowskiej. 
Ochroną monitoringu zostanie objęty teren nowo 
wybudowanej przepompowni ścieków a także 
rondo obwodnicy Piechowic oraz drogi w kie-
runku Pakoszowa i Sobieszowa. Istniała będzie 
także możliwość monitorowania stanu wody 
rzeki Kamienna w tym miejscu. Czwarty punkt 
monitorujący zlokalizowany będzie w okolicy 
skrzyżowania dróg Szkolnej, Lipowej, Tysiąclecia 
i Cmentarnej. W tym miejscu kamery będą mo-
nitorować w/w drogi oraz teren parku przy torach 
kolejowych a także orlika i szkoły.

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok

Znamy wysokość stawek podatku od nieru-
chomości, które będą obowiązywać w Pie-

chowicach w przy-szłym roku. Podczas sesji Rady 
Miasta Piechowice, radni przyjęli uchwałę w tej 
sprawie wysokości stawek i zwolnień od podatku 
od nieruchomości.
Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokal-
nych, rada gminy ma obowiązek określenia w 
uchwale wysokość podatku od nieruchomości. 
Stawki określone w uchwale nie mogą przekro-
czyć stawek mak-symalnych określonych na dany 
rok podatkowy w rozporządzeniu Ministra Fi-
nansów. 
Podatek jest płaty przez osoby fizyczne: w 4 ra-
tach proporcjonalnych do czasu trwania obo-
wiązku po-datkowego – do 15 marca, 15 maja, 
15 września i 15 listopada roku podatkowego, na-
tomiast osoby prawne i jednostki organizacyjne 
niemające osobowości prawnej, w tym spółki nie-
posiadające osobo-wości prawnej: za poszczegól-
ne miesiące w ratach proporcjonalnych do czasu 
trwania obowiązku po-datkowego – do 15. dnia 

każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 
100 zł, płaci się go jednorazowo w terminie płat-
ności pierwszej raty.
Nowe stawki podatku zgodnie z Uchwałą nr 230/
XLI/2021 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 paź-
-dziernika 2021 r. w sprawie określenia wysoko-
ści stawek oraz zwolnień od podatku od nieru-
chomości to: 
• Od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej, bez względu na sposób zakwalifiko- 
wania w ewidencji gruntów i budynków – 1,03 zł 
od 1 m2 powierzchni (wzrost o 4 grosze)
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub 
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior 
i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha po-
wierzchni, (wzrost o 18 groszy)
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
-blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 0,54 zł od 1 m2 powierzchni, (wzrost o 2 
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Gminna Rada Seniorów informuje

grosze)
- niezabudowanych objętych obszarem rewita-
lizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 paź-
-dziernika 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 485), i położonych na terenach, dla któ-rych 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzen-
nego przewiduje przeznaczenie pod zabudo-wę 
mieszkaniową, usługową albo zabudowę o prze-
znaczeniu mieszanym obejmującym wyłącz-nie 
te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w ży-
cie tego planu w odniesieniu do tych grun-tów 
upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończo-
no budowy zgodnie z przepisami prawa budow-
lanego – 3,40 zł  od 1 m2 powierzchni; (wzrost o 
12 groszy )
• od budynków lub ich części:
- mieszkalnych – 0,89 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, (wzrost o 4 grosze)
- związanych z prowadzeniem działalności go-
spodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub 
ich części zajętych na prowadzenie działalności 

gospodarczej – 25,74 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, (wzrost o 90 groszy)
- zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej w zakresie obrotu kwalifikowanym mate-
-riałem siewnym – 12,04 zł od 1 m2 powierzchni 
użytkowej, (wzrost o 42 grosze)
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowot-
nych w rozumieniu przepisów o działalności lecz-
niczej, zajętych przez podmioty udzielające tych 
świadczeń – 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytko-
wej, (wzrost o 19 groszy)
- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku pu-
-blicznego przez organizacje pożytku publicz-
nego – 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 
(wzrost o 31 groszy)
• od budowli - 2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7. (bez zmian)

Aleksandra Dzikońska 
Inspektor ds. podatków i opłat 

30 listopada odbyła się II sesja GRS w której 
uczestniczyli Burmistrz Miasta Piechowic 

Jacek Kubielski i Przewodniczący Rady Miasta 
Józef Nadolny.

Porządek obrad zakładał przyjęcie trzech 
uchwał, sprawy różne i informację z działania Po-
wiatowej Rady Seniorów:

Treść podjętych uchwał z uzasadnieniem
1 - Uchwała nr 4/II 2021 - Stwierdza się ko-
nieczność, dla bezpieczeństwa zdrowotnego 
samotnych Seniorów wprowadzić w Piechowi-
cach Koperty Życia.

Koperta życia to akcja, do której przystą-
pienia zachęcają lekarze i pracownicy pogo-
towia ratunkowego. Akcja skierowana jest do 
osób przewlekle chorych, starszych, samotnych 
i polega na umieszczeniu w specjalnie przygoto-
wanych kopertach najważniejszych informacji o 
stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach 
na leki, kontaktach do najbliższych, danych oso-
bowych, w tym nr pesel. Pakiet z takimi informa-
cjami powinien być przechowywany w miejscu 
widocznym i łatwo dostępnym np. na lodówce. 
Koperty w treści informacyjnej wypełniane przez 

właściciela lub jego rodzinę, a w zakresie zdro-
wotnym przez lekarza rodzinnego.
2 - Uchwała nr 5/II 2021 -Stwierdza się koniecz-
ność, oznaczenia w domach wielorodzinnych, 
nr mieszkań w poszczególnych klatkach

W budynkach wielorodzinnych wyraźnie 
oznaczone są nr budynków, natomiast w wej-
ściach z uwagi na ochronę danych osobowych 
(RODO), w domofonach w większości nie ma na-
zwisk, a w poszczególnych klatkach bywają różne 
ilości mieszkań. Zdarzają się sytuacje szukania 
przez służby ratunkowe – Pogotowie Ratunkowe, 
wizyty lekarskie domowe, policję itp. nr mieszka-
nia, Dla przejrzystości należy wprowadzić tabli-
ce w każdym wejściu z numerami mieszkań. Są 
nieliczne budynki, w których takie sytuacje się 
zdarzały i już starają się problem rozwiązać, tym 
bardziej powinno być to obowiązkowe.
3 - Stwierdza się konieczność zlikwidowa-
nia jednodniowej opłaty w wysokości 1 zł. dla 
członków Miejskiego Klubu Seniora ustalając 
darmowe członkostwo

GRS wnioskuje o zlikwidowanie opłaty usta-
lonej w naszym Klubie w wysokości 1 zł za 1 



6 Informator Piechowicki  •  Grudzień 2021  •  numer 12/21

dzień - są kluby w naszym powiecie nie pobie-
rające opłat. Uczestnictwo darmowe spowoduje 
większą frekwencję. Dodatkowo pobieranie opłat 
powoduje wiele operacji księgowych dotyczących 
list, dokumentów potwierdzających wpłaty itp. 
Koszty obsługi pobierania opłat przy kwocie 1 zł 
mogą być wyższe od darmowego uczestnictwa. 
Pozostają codzienne listy uczestnictwa i na zaję-
ciach.

Uchwały przegłosowano i podjęto jednogłoś-
nie w głosowaniu jawnym, przekazano je do re-
alizacji władzom samorządowym Miasta Piecho-
wice.

W sprawach różnych omówiono wstępnie 
dwa tematy którymi GRS zamierza podjąć na na-
stępnych posiedzeniach.

1. Ustawa o dostępności obowiązująca od 01 
czerwca tego roku, dotyczy ona ułatwień dla 
osób niepełnosprawnych głównie w zakresie 
barier architektonicznych i innych.

2. Pomoc dla naszych mieszkańców niewydol-
nych finansowo i ekonomicznie, żyjących z 
jednego źródła utrzymania jakim są zasiłki z 
MOPS lub bardzo niskie emerytury. Proble-
my te powinny być w zainteresowaniu bieżą-
cym stopniowo i sukcesywnie rozwiązywane 
– takie przekonanie wyrazili wszyscy obecni.

Przewodniczący Gminnej Rady Seniorów                                                                       
 Henryk Janowski

Gminna Rada Seniorów życzy wszystkim mieszkańcom Piechowic, 

aby święta Bożego Narodzenia upłynęły w rodzinnej, 

spokojnej i pogodnej atmosferze, a Nowy Rok przyniósł wiele 

radosnych chwil i spełnił najśmielsze marzenia.

Zakończenie konsultacji w sprawie poszerzenia 
Karkonoskiego Parku Narodowego

W okresie od 06.10.2021r do 08.11.2021 
r. w ramach konsultacji społecznych, 

mieszkańcy Gminy Miejskiej Piechowice mieli 
możliwość zgłoszenia uwag i opinii a także wy-
powiedzenia się w sprawie poszerzenia granic 
Karkonoskiego Parku Narodowego w trzech ob-
szarach Gminy Miejskiej Piechowice: I obszar  
„Cicha Dolina”,  II obszar „Dolina Szklarski i Ka-
miennej”, III obszar „Pod Śnieżnymi Kotłami”.
Do dnia 8 listopada 2021r. do Urzędu Miasta w 
Piechowicach wpłynęło łącznie 397 formularzy 
konsultacyjnych, w których „za” poszerzeniem 
Karkonoskiego Parku Narodowego opowiedziało 
się 68 mieszkańców, „przeciw” poszerzeniu Kar-
konoskiego Parku Narodowego opowiedziało się 
311 mieszkańców, 18 złożonych formularzy nie 
spełniało wymogów formalnych i zostało odrzu-
conych. 

Wśród zwolenników poszerzenia Parku najczęś-
ciej podawanym argumentem za włączeniem 
proponowanych obszarów było: ochrona przyro-
dy, sprzeciw wobec dewastacyjnej wycince drzew, 
korzyści jakie ochrona KPN zapewnia przyro-
dzie, mieszkańcom oraz pozytywny wpływ Parku 
na rozwój turystyki. 
Wśród głosów „przeciw” poszerzeniu najczęściej 
pojawiała się obawa o brak możliwości wejścia 
do lasu w celu pozyskiwania runa leśnego oraz 
ograniczenie swobody poruszania się pieszego, z 
psem czy też w celach uprawiania sportów.
Wyniki konsultacji przekazane zostały Radzie 
Miasta Piechowice, bowiem to w rękach radnych 
leżą dalsze losy Piechowickich lasów. 

Monika Śpiewak
Kierownik Referatu Nieruchomości, 

Geodezji i Ochrony Środowiska
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RADA MIASTA PIECHOWICE UCHWALIŁA:

Uchwała nr 239/XLII/2021 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 
Dolnośląskiemu w formie wykonania robót 
drogowych w postaci przebudowy odcinka 
drogi wojewódzkiej nr 366 (ul. Kryształowa w 
Piechowicach) w latach 2022-2023.
Uchwała nr 240/XLII/2021 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice 
na rok 2021.
Uchwała nr 241/XLII/2021 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 25 listopada 2021 r. w spra-
wie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miejskiej Piechowice.
Uchwała nr 242/XLII/2021 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek podatku od środ-
ków transportowych w 2022 roku
Uchwała nr 243/XLII/2021 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Bur-
mistrza Miasta Piechowice.
Uchwała nr 244/XLII/2021 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 25 listopada 2021 r. w spra-
wie przyjęcia rocznego programu współpracy 
Gminy Miejskiej Piechowice w roku 2022 z or-
ganizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Uchwała nr 245/XLII/2021 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
uchwalenia ,,Gminnego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie 
Miejskiej Piechowice na 2022 rok’’

Uchwała nr 246/XLII/2021 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości 
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piecho-
wice.
Uchwała nr 247/XLII/2021 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
przyznania dzierżawcy pierwszeństwa w na-
byciu nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Miejskiej Piechowice.
Uchwała nr 248/XLII/2021 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr 94/XVIII/2019 Rady Miasta 
Piechowice z dnia 28 listopada 2019 r. w spra-
wie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi skła-
danej przez właścicieli nieruchomości oraz w 
sprawie warunków i trybu składania deklaracji 
za pomocą środków komunikacji elektronicz-
nej.
Uchwała nr 249/XLII/2021 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na realizację projektu partner-
skiego z jednostkami samorządu terytorialne-
go Aglomeracji Jeleniogórskiej w ramach któ-
rego opracowany zostanie ,,Plan Adaptacji do 
Zmian Klimatu Aglomeracji Jeleniogórskiej’’.
Uchwała nr 250/XLII/2021 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie 
zwiększenia składu osobowego Komisji ds. 
Finansów i Rozwoju Lokalnego Rady Miasta 
Piechowice.

Informacja o Klubie Seniora

Klub Seniora jest placówką wsparcia dzien-
nego dla mieszkańców miasta Piechowice w 

wieku 60+.
Jest miejscem spotkań osób w starszym wieku, 
które w bardzo różnorodny sposób mogą spędzać 
wolny czas z możliwością pogłębiania swych za-
interesowań oraz zdobywania wiedzy i nowych 
doświadczeń.

Spotkania w Klubie Seniora pozwalają zaspoko-
ić potrzeby kontaktów międzyludzkich, nawią-
zywać nowe znajomości i przyjaźnie a przede 
wszystkim zagospodarować wolny czas.
Działalność Klubu ma na celu zwiększenie po-
czucia przynależności do społeczności lokalnej, 
wzrostu poczucia własnej wartości jak również 
aktywizację i promowanie aktywnego i zdrowego 
stylu życia wśród seniorów.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piecho-
wicach zaprasza wszystkich chętnych seniorów 
do uczestnictwa w zajęciach Klubu Seniora który 
znajduje się na ul. Kamiennej 1.
W chwili obecnej oferta Klubu dla członków jest 
następująca:
• gimnastyka usprawniająca i fizykoterapia
• Nordic Walking-ruch na świeżym powietrzu 

jest uzupełnieniem fizykoterapii
• zajęcia manualno -plastyczne
Różnorodność warsztatów zależna jest od potrzeb 
i aktywności samych seniorów w naszym mieście.
Na terenie Klubu Seniora działają grupy samopo-
mocowe i zainteresowań.
Mile widziane są osoby z inicjatywą dzięki któ-

rym utworzyłyby się nowe grupy rozwijające 
swoje pasje.
Klub Seniora czynny jest od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 11:00 do 15:00.

Seniorze nie siedź w domu !
Jeżeli nie masz się, gdzie spotkać ze znajomym 
albo porozmawiać z przyjaciółką, napić się 
kawy czy herbaty przyjdź w godzinach otwar-
cia Klubu Seniora w Piechowicach aby spędzić 
miło czas.

Jolanta Karońska
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

w Piechowicach

Cóż to był za dzień? MIEJSKIE MIKOŁAJKI 2021!

Szóstego grudnia Święty Mikołaj zawitał do 
Piechowic, aby spotkać się w Sali OSP 

z najmłodszymi mieszkańcami naszego miastecz-
ka, przynosząc wiele uśmiechu i serdeczności. 
Razem z Mikołajem przybyła cała świta pomoc-
ników, którzy zadbali, aby mikołajkowe spotkanie 
przebiegało w atmosferze zabawy i radości serwu-
jąc dzieciom wspólne śpiewanki, tańce i hulanki. 
Organizatorzy mikołajkowego spotkania w pocie 
czoła pracowali niczym w Fabryce Świętego Mi-
kołaja, aby przygotować dla milusińskich jak naj-
lepsze upominki. Przedstawiciele Gminy Miej-
skiej Piechowice zwrócili się również o wsparcie 
w przygotowaniu prezentów do lokalnych firm i 
przedsiębiorców, którzy hojnie wsparli całą ak-
cję i dzięki temu udało się przygotować aż 360 
zróżnicowanych upominków dla podopiecznych 
gminnych jednostek oświatowych i nie tylko! 

Z tego miejsca Burmistrz Miasta Piechowice 
serdecznie dziękuje za okazane wsparcie i chęć 
pomocy sponsorom i współorganizatorom w 
przygotowaniu tegorocznej edycji Miejskich Mi-
kołajek! Uśmiech i podziękowania przekazuje się 
do następujących jednostek i przedsiębiorstw: 
Radnemu Powiatu Karkonoskiego Panu Grze-
gorzowi Rybarczykowi, Radnemu Miasta Pie-
chowice Panu Leonowi Smoczyńskiemu, Pani 
Małgorzacie Sztabińskiej prowadzącej Pracownię 
Artystycznego Grawerowania Szkła, właścicie-
lom firmy Autoserwis Wirowski, Zarządzaniu 
Nieruchomościami Nowy Dom, prowadzącym 
sklep Carrefour Piechowice, Radzie Miasta Pie-
chowice, właścicielom sklepu Mini Sam, Stacji 
Paliw Müller, właścicielom spółki Polcolorit S.A., 
właścicielom Hotelu Gołębiewski w Karpaczu, 
właścicielom Huty Szkła Kryształowego „Julia”, 
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„Przez różowe okulary”

właścicielom firmy RG-EKO Kontenery Jelenia 
Góra, właścicielom Baru Oliwia, pracownikom 
tutejszych jednostek oświatowych, pracownikom 
Piechowickiego Ośrodka Kultury, pracownikom 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Drodzy 
Państwo, bez Was nie byłoby tak łatwo! Pomimo 
trudnego dla wszystkich czasu pandemii, z za-
chowaniem wszelkich środków ostrożności, uda-

ło się wywołać wiele radości u jednej z najbardziej 
wdzięcznych grup naszego społeczeństwa jakimi 
są nasze dzieci. 

Justyna Wójcik
Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów 

alkoholowych i narkomanii

Do 10-go grudnia tego roku można było obej-
rzeć prace bardzo młodych artystów i świat 

oglądany przez „Różowe okulary”. W wystawie 
udział wzięły dzieci z Piechowic i okolic, które co 
czwartek spotykają się w Piechowickim Ośrodku 
Kultury na zajęciach plastycznych.

„W pracowni plastycznej Piechowi-
ckiego Ośrodka Kultury nigdy nie jest 
cicho. Podczas zajęć królują salwy śmie-
chu, głośne rozmowy i przeróżne przeja-
wy radości. Kto by pomyślał, że to mali 
artyści pełni pomysłów i chęci tworze-
nia. Wodne farby, kredki, nożyczki czy 
papier to niekończące się materiały do 
zabawy. A co, jeśli zabawa zamienia się 
w sztukę? Powstały rysunek czy plama 
zachęca do tworzenia kolejnych. Każdy 
ślad tworzy obraz a obraz dzieło. Dzieci 
tworzą intuicyjnie, podchodzą do sztuki 
bez jej analizowania czy wyuczonej po-
prawności. Tworzenie to spontaniczne 
działanie. Szczere i naturalne jak same 
dzieci.

Wystawa „Przez różowe okulary” to 
prezentacja prac, które powstały w ciągu 
ostatnich czterech spotkań w pracowni 
plastycznej. Zadane tematy były inspira-
cją do tworzenia w różnych technikach. 
Tworzenia własnych światów, niezwykle 
bajkowych i wesołych jakby oglądanych 
przez różowe okulary. Pełne radości i 
słońca dzieła to wewnętrzne przestrze-
nie wrażliwych na świat bardzo młodych 
artystów, świat niekończącej się wyob-
raźni. Dziecięce sny i pragnienia nie ma-
jące wiele wspólnego z rzeczywistością.”

W wystawie udział wzięli: Alicja 
Dąbkowska lat 9, Ania Sikora lat 10, Do-

minika Luboradzka lat 11, Julia Turowicz lat 7, 
Kuba Kropop lat 7, Laura Skiba lat 8, Maja Gału-
za lat 7, Natalia Bik lat 8, Natalia Sokół lat 8, Ola 
Piwowarska lat 9, Patrycja Pianko lat 11, Wiktoria 
Kowalczyk lat 8, Wiktoria Sikora lat 11.

Emanuela Czujowska  



10 Informator Piechowicki  •  Grudzień 2021  •  numer 12/21

Nowe książki w bibliotece

O PRZYJACIÓŁKACH

Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piecho-
wicach trafiło sporo nowych książek. Książki 

te zakupiono dzięki dotacji celowej Gminy Miej-
skiej Piechowice. Warto zauważyć, iż dzięki co-
rocznemu wsparciu z budżetu Miasta Piechowice 
a także Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego piechowicka biblioteka regularnie za-
opatrywana jest w nowości wydawnicze. Dlatego 
też, czytelnicy mają szeroki dostęp do wszelkiego 
rodzaju pozycji wydawniczych. Biblioteka rea-
lizując zakup zwróciła uwagę przede wszystkim 
na bestsellery wydawnicze, książki dla najmłod-
szych czytelników i młodzieży, książki popu-
larnonaukowe oraz beletrystykę współczesną.                                                                                        
Wśród nowych książek, które pojawiły się w 2021 
r. na rynku wydawniczym prym wiodą książki 
napisane przez polskich autorów.      

Najświeższe pozycje, "jeszcze ciepłe", czekają 
już na półkach. Długie zimowe wieczory wcale 
nie muszą być nudne, może to być czas spędzo-
ny z dobrą lekturą. Zapraszamy!

Kinga Szczap
pracownik biblioteki

w Piechowickim Ośrodku Kultury

,,Czytanie to najpiękniejsza zabawa, 
jaką sobie ludzkość wymyśliła”

 W. Szymborska

Bezcenna, wieloletnia przyjaźń scementowana 
sztuką to temat spotkania, które odbyło się w 

miniony piątek w Piechowickim Ośrodku Kul-
tury. Uznana i znakomita malarka z Piechowic 
Lidia Sokal – Trybalska oraz doskonała, wroc-
ławska aktorka i poetka Krystyna Paraszkiewicz 
– Pater były tego dnia w centrum uwagi licznie 
przybyłych gości. „Wrosłyśmy w siebie” mówiła 
wierszem jago autorka – poetka, która była jak 
zawsze zafascynowana feerią barw i subtelnością 
portretów prezentowanych tego dnia przez ma-
larkę. I rzeczywiście obydwie zaprzyjaźnione ze 
sobą od 44 lat artystki inspirują się wzajemnie, a 

poezja i obrazy stanowią czasami jeden duchowy 
i tematyczny monolit. Piechowickie spotkanie 
cenionych i uznanych artystek było niewątpliwie 
spotkaniem dużego formatu. Charakteryzowały 
je piękno, talent, profesjonalizm, zmysłowość i 
doświadczenie. Walory te zapewne przypisać na-
leży bogatej biografii artystycznej każdej z pań, 
których twórczość wraz z upływem czasu rosła 
w siłę, dojrzewała i nabierała wartości. Lidia So-
kal – Trybalska to bowiem artystka, której prace 
przez minione dekady wystawiane były na ponad 
40 wystawach zarówno w Polsce jak i za granicą, 
a swój warsztat i talent przez 7 lat rozwijała w Pa-
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MICHALOWICKIE MIKOŁAJKI

ryżu u boku światowej sławy profesorów malar-
stwa rosyjskiego. Krystyna Paraszkiewicz – Pater 
to natomiast aktorka i poetka, która ponad 20 lat 
spędziła na scenach różnych teatrów, m.in. Teatru 
Animacji i Teatru im. C. K. Norwida w Jeleniej 
Górze oraz Teatru Współczesnego i scenie OTO 
„Kalambur” we Wrocławiu, wyróżniana wielo-
krotnie za kreacje aktorskie Nagrodą Dziennika-
rzy i Wrocławskiego Towarzystwa Przyjaciół Te-
atru. Obydwie panie, które przed laty połączyła 
przyjaźń i umiłowanie sztuki do dzisiaj pielęgnują 
tą bezcenną wartość i wspierają się wzajemnie. Ta 
wyjątkowa i emocjonalna więź bardzo spodoba-
ła się piechowickiej publiczności. Było „morze” 
braw i pięknych kwiatów, szczere gratulacje i 

słowa uznania. Całość uzupełniły „paryskie wal-
czyki” żywiołowo wykonane na akordeonie przez 
niezawodnego Tadeusza Wojczala.
Dodatkową atrakcją było stanowisko książki 
„Zdążyć” gdzie można było ją nabyć z osobistą 
dedykacją autorki oraz możliwość zamówienia 
obrazu uznanej malarki według indywidualnych 
potrzeb każdego z gości.
Przyjaciółki po raz kolejny skradły serca publicz-
ności oferując wszystkim obecnym świat pełen 
zmysłowości, niesamowitych barw, subtelnych 
tekstów i prawdziwych emocji.

Anna Kalisz
Dyrektor Piechowickiego Ośrodka Kultury

Jak co roku Zarząd Osiedla Michałowice oraz 
Stowarzyszenie Michałowice w Karkonoszach 

zorganizowali Mikołajki dl dzieci. W tym roku 
mieliśmy ogromną przyjemność goszczenia w 
michałowickiej restauracji „Teatralna 1”. Zimowa 
aura, płonący na palenisku ogień, cudowny wy-
strój sprawiły, że wieczór z Mikołajem był pełen 
wrażeń. Najcudowniejsze oczywiście były nasze 
Maluchy!
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się, 
aby ten wieczór był niezapomniany:
Urząd Miasta w Piechowicach, Restauracja „Tea-
tralna 1”, Ewa Romańska- Piechowicki Ośrodek 
Kultury.

Anita Zając
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II

Listopad obfitował w różne wydarzenia w na-
szej szkole. Już 5 listopada hole i klasy wypeł-

niły barwne postaci z bajek – to właśnie w tym 
dniu obchodzony jest Dzień Postaci z Bajek. Na 
przerwach więc bawiły się kolorowe jednorożce, 
piraci, wróżki i skrzaty. 
11 listopada uczniowie naszej szkoły wraz z na-
uczycielami wzięli udział w miejskich obchodach 
Dnia Niepodległości i dzielnie udzielali się przy 
wykonywaniu ozdób kwiatowych w ramach kon-
kursu pod nazwą „kwiaty dla oświaty”. Tego sa-
mego dnia Poczet Sztandarowy uczestniczył we 
Mszy Świętej z okazji naszego święta narodowego. 
Uczniowie z klas I-III w dniu 17 listopada brali 
udział w konkursie „Moja Ojczyzna”, a uczniowie 
z klas VII-VIII napisali test w ramach etapu po-

wiatowego konkursu zDolnyślązak. 
25 listopada w naszej szkole zrobiło się wyjąt-
kowo ciepło i przytulnie bowiem obchodziliśmy 
Dzień Pluszowego Misia. Uczniowie mieli okazję 
zaprezentować swoje ukochane przytulanki. 
W dniu 26 listopada uczniowie klas I-III od-
wiedzili Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze. 
Obejrzeli stałe ekspozycje, a także mogli samo-
dzielnie wykonać ozdoby świąteczne. 
W poniedziałek 29 listopada nasze pierwszaki 
przeżyły ważną uroczystość – ślubowanie i paso-
wanie na ucznia. Od tego momentu oficjalnie są 
członkami naszej społeczności szkolnej. 

 Małgorzata Borowska
nauczyciel SP2

ANDRZEJKI SENIORÓW

27 listopada w Piechowickim Ośrodku Kul-
tury grupa 54 osób - naszych członków i 

sympatyków bawiła się podczas Wieczoru An-
drzejkowego, który w pięknie udekorowanej sali, 
przebiegał w atmosferze przytulności, roman-
tyczności i zmysłowości. Wśród uczestników 
była wiecznie młoda Stanisława Wojno - najstar-
sza nasza Seniorka, którą przywitaliśmy bukietem 

kwiatów, życzeniami zdrowia, wszelkiej pomyśl-
ności i gromkim 100 LAT. Bawiliśmy się przy mu-
zyce mechanicznej według fantastycznie opraco-
wanego programu i prowadzeniu przez Andrzeja. 
Seniorzy po raz kolejny udowodnili, że dobra za-
bawa i humor nie są zależne od daty urodzenia.

   Zarząd Koła Nr 9 PZERiI
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Wieści z Chatki Puchatka                         

Uroczyste obchody Rocznicy 
Odzyskania przez Polskę Niepodległości

Tegoroczne obchody Odzyskania przez Polskę 
Niepodległości obchodziliśmy zarówno w przed-
szkolu, jak i podczas miejskich uroczystości. Gru-
pa Tygryski wraz z wychowawcą Joanną Gawryś 
przygotowała uroczystą akademię upamiętniają-
cą wydarzenia sprzed 103 lat. Grupa Kangurków 
natomiast z tej okazji przygotowała słodkie cia-
steczka udekorowane biało czerwonym lukrem. 
Poza przedszkolnymi obchodami dzieci brały 
udział w Rodzinnym Pikniku Patriotycznym or-
ganizowanym przez Urząd Miasta w Piechowi-

cach, Piechowicki 
Ośrodek Kultury 
oraz przy współ-
pracy Ochotniczej 
Straży Pożarnej 
w Piechowicach. 
Głównym punktem programu dla dzieci był 
udział w konkursie: "Polskie kwiaty od oświaty". 
Z zaangażowaniem wykonywały biało czerwone 
kwiaty i śpiewały piosenki patriotyczne na sce-
nie. W radosnej atmosferze można było odczuć 
wartość wolności, jedności, patriotyzmu w naszej 
społeczności lokalnej - małej Ojczyźnie - Piecho-
wicach. 

Andrzejki
Imieniny Andrzeja są powszechnie świętowa-

ne zarówno przez starszych, jak i młodsze poko-
lenia. W gronie przedszkolaków również stało się 
ono tradycją. Starsze grupy przygotowały się do 
wróżb, zabaw na wesoło. Tańce, magiczne sztucz-
ki wzbudzały wiele radości na twarzach dzieci. 

Pasowanie na Przedszkolaka
29 listopada to ważna data dla naszej 

najmłodszej grupy-Pszczółek. Dzień Pasowania 
na Przedszkolaka. Podczas występu pokazały, że 
stały się już nieco bardziej odważne, niż w chwili, 
gdy pierwszy raz przekraczały progi przedszko-
la. Śpiewały, mówiły wiersze, tańczyły, bawiły 
się na scenie. Rodzice z dumą patrzyli na swoje 
pociechy. Każde dziecko w momencie pasowania 
otrzymało dyplom oraz medal przedszkolaka. 

Po oficjalnej części nadszedł czas na tort i 
poczęstunek w sali przedszkolnej przygotowany 
przez rodziców.  Jako prezent od Rady Rodziców 
poza tortem dzieci otrzymały zabawki do sali.  
Dziękujemy serdecznie

Anna Kubasiewicz
wychowawca w Przedszkolu Samorządowym 

nr 1 w Piechowicach
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Andrzejkowe przeżycia
W dzień imienin Andrzeja w każdej klasie zapa-
nował tajemniczy klimat dzięki zaangażowaniu 
Samorządu Uczniowskiego. A wszystko rozpo-
częła prezentacja tradycji andrzejkowych. Potem 
dało się słyszeć krzyk ekscytacji podczas rozwia-
zywania quizu. Przyszła w końcu pora na klaso-
we wróżby. Tu i ówdzie można było ujrzeć serca 
z imionami dziewcząt i chłopców, wychodzące z 
klas buty czy grupy uczniów przyglądających się 
powstałym rzeźbom woskowym. Słodka uczta 
przygotowana przez dzieci i młodzież dopełniła 
obchody tego dnia. Było atrakcyjnie, wiedzowo i 
w miłej atmosferze wspólnej zabawy.

Bajkowo, filmowo, komiksowo...
Najmłodsi recytatorzy naszej szkoły

W dniu 29.11.2021 r. odbył się szkolny konkurs 
recytatorski klas 1-3. Uczniowie prezentowali 
swoje zdolności z zakresu recytacji wierszy o te-
matyce jesiennej. Niesamowity nastrój spotkania 
z poezją budowały barwne dekoracje przypomi-
nające tak piękną porę roku, jaką jest jesień.

BohaterON 
Uczniowie klas IV-VIII wzięli udział w ogólno-
polskiej kampanii historycznej mającej na celu 
upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Po-
wstania Warszawskiego. Na lekcjach poznawali 
okoliczności wybuchu oraz przebieg powstania, 
a także wykonywali infografiki. Chętni uczniowie 
wykonali kartki z podziękowaniami i życzeniami 
dla powstańców, w sumie wykonano ponad pięć-
dziesiąt kartek. Wszystkie one, za pośrednictwem 
twórców kampanii, trafią do rąk powstańców 
warszawskich, stając się początkiem pięknego 
dialogu pokoleń. Dziękujemy wszystkim ucz-
niom, którzy się zaangażowali w akcję.
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Przedszkole Samorządowe nr 2 Piechowice
„Pod czerwonym muchomorem”

Każde dziecko powinno znać 
swoje prawa...

W piątek 19 listopada dzieci z przedszko-
la „Pod Czerwonym Muchomorem” po 

raz kolejny obchodziły Międzynarodowy Dzień 
Praw Dziecka wspólnie z UNICEF. Wydarzenie 
było zorganizowane z okazji przypadającej w so-
botę rocznicy uchwalenia Konwencji o prawach 
dziecka. Dzień ten przypomina nam, że wszyscy 
powinniśmy zwracać szczególna uwagę na dzie-
ci i ich prawa. Co roku UNICEF przypomina o 
wykorzystywaniu koloru niebieskiego we wszyst-
kich możliwych działaniach podejmowanych w 
ramach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka, 
jako symbol solidarności ze wszystkimi dzieć-
mi na świecie, również tymi, których prawa są 
nie przestrzegane. Właśnie tego dnia wszystkie 
przedszkolaki przyszły ubrane do przedszkola na 
niebiesko. Dzieci obejrzały na tablicy interaktyw-
nej prezentację dotyczącą historii konwencji praw 
dziecka oraz zapoznały się ze swoimi prawami 
np. dostępu do czystej wody, nauki, odpoczynku, 
zabawy. Każde dziecko otrzymało kolorowankę 
związaną z tematyką praw dziecka, którą zaniosło 
do domu. Biorąc udział w zorganizowanej akcji 
UNICEF nasze przedszkolaki przyłączyły się do 
setki tysięcy mieszkańców innych krajów, którzy 
także zaangażowali się w globalne obchody Mię-
dzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF. 

Nauczyciel grupy Żabki  
mgr  J. Monastyrska 

Jak świętowaliśmy 
Dzień Niepodległości

Obchody Święta Niepodległości w Przedszko-
lu, rozpoczęły w dniu 10.11.2021 r.  pod-

niosłym i uroczystym programem artystycznym 
w wykonaniu najstarszej grupy przedszkolnej, 
Zajączków. O godzinie 11.11 wszystkie dzieci 
i pracownicy Przedszkola zaśpiewali Mazurek 
Dąbrowskiego, w ramach realizacji Akcji ME i 
N „Szkoła do Hymnu”. 11 listopada, dzieci wraz 
z rodzicami, wzięły udział w Rodzinnym Pikni-
ku Patriotycznym, organizowanym przez Urząd 
Miasta, Piechowicki Ośrodek Kultury i Parafie 
pod wezwanie Św. Antoniego w Piechowicach.  
Podczas pikniku, dzieci śpiewały pieśni patrio-
tyczne, piekły kiełbaski, a także uczestniczyły w 
warsztatach plastycznych i konkursie „Polskie 
kwiaty od oświaty”. Zdobyliśmy I miejsce, za za-
angażowanie serdecznie dziękujemy rodzicom 
oraz rodzinom dzieci i przedszkolakom. Nagro-
dą był voucher na kwotę 200 zł do sklepu To i 
Owo. Dzieci, realizując bon wybrały: materiały 
papiernicze (bibuła, kleje, naklejki, brokaty), grę 
zręcznościową „Skaczące Czapeczki” i rakietki do 
tenisa stołowego. Wszyscy świetnie bawiliśmy się 
przy wykonywaniu biało-czerwonych kwiatów. 
Do zobaczenia za rok :)

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2
Bożena Woś

Zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz pomyślności w Nowym Roku 2022 

życzą
Dzieci, Dyrektor, Rada Pedagogiczna i Pracownicy  
Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Piechowicach
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Podziękowania

-W Imieniu Zespołu Śpiewaczego
„Szklarki”, pragnę bardzo serdecznie

podziękować Panu Burmistrzowi
Jackowi Kubielskiemu za wspieranie

Nas i pomoc
-Z okazji Świąt i zbliżającego się
Roku 2022 życzymy dużo zdrowia

pogody ducha, wytrwałości
w pokonywaniu trudności.

- Pani Dyrektor Annie Kalisz
oraz Personelowi z Piechowickiego

Ośrodka Kultury, dziękujemy
za współpracę i wyrozumiałość.
- Serdecznie życzymy wszystkim

zdrowych, spokojnych Świąt B.N.
oraz Szczęśliwego Nowego Roku

Urszula  Musielak

Jak co roku czekamy na święta,

Może w dużym gronie świętować 

nie będziemy,

To i tak z uśmiechem je z rodziną 

spędzać będziemy.

Bo to czas magiczny i wspaniały

Jedyny, szczęśliwy i dobry cały.

Z tej okazji dużo zdrowia i radości,

A w 2022 wszelkiej pomyślności.

Życzy Zarząd Koła nr 9 
swoim członkom 

iwszystkim mieszkańcom 
Piechowic.


