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Informacja Burmistrza Miasta Piechowice
Drodzy Mieszkańcy Piechowic,
w ostatnich dniach września dotarły do mnie niepokojące informacje dotyczące pomysłu budowy
obwodnicy Szklarskiej Poręby w ciągu drogi pod
reglami oraz drogą leśną od Hotelu Las. W pierwszym momencie uznałem tą informację za plotkę
wymierzoną w pomysłodawców powiększenia
Karkonoskiego Parku Narodowego, tym bardziej, że na etapie przygotowywania tzw. Strategii
Zrównoważonego Rozwoju dla miasta Szklarskiej
Poręby nikt nie konsultował tego pomysłu z nami.
Moim zdaniem pomyłką jest budowanie obwodnicy w bezpośrednim sąsiedztwie Karkonoskiego
Parku Narodowego, w jego otulinie, na obszarach
Natura 2000, na tak atrakcyjnej trasie turystyki
pieszej ze Szklarskiej Poręby do Michałowic czy
dalej do Jagniątkowa i nie tylko, bezkolizyjnym
szlaku rowerowym od Szklarskiej Poręby, w sąsiedztwie Osiedli Michałowice i Jagniątkowa do
Przesieki, w miejscu kultowym dla trenujących
tutaj polskich lekkoatletów, a w szczególności
biegaczy. Niebywałe, że dla masowego ruchu turystycznego pomysłodawca chce zniszczyć tak
atrakcyjną drogę leśną. Informacja niestety okazała się prawdziwa. Niedługo później do naszego
Urzędu wpłynęło pismo Pana Burmistrza Miasta
Szklarskiej Poręby z dnia 27.09.2021 roku, w którym przedstawił naszej gminie do konsultacji tzw.
Strategię Zrównoważonego Rozwoju dla miasta
Szklarskiej Poręby na lata 2020-2026 gdzie ujęto

zadanie nr 13 pod nazwą: „Obwodnica, odcinek
obwodnicy Szklarskiej Poręby z rejonu Hotelu Las
– most na rzece Kamiennej wyjazd z drogi krajowej
nr 3 do styku ulic Uroczej i Kilińskiego i dalej do
projektowanego łącznika ulic Uroczej i Kilińskiego
i dalej do projektowanego łącznika z Szosą Czeską
w pobliżu stacji uzdatniania wody oraz odcinka
od Trzech Jaworów do drogi Michałowice Jagniątków”. Ponadto dowiedziałem się, że dodatkowo
przystąpiono do opracowania dokumentacji projektowej i zlecenia prac geodezyjnych. W tej sytuacji nie dziwił mnie zbiorowy protest mieszkańców Michałowic, Jagniątkowa, Szklarskiej Poręby
i innych osób zainteresowanych utrzymaniem
tych terenów w dotychczasowym stanie, który
prawdopodobnie przyczynił się do złożenia przez
autorów Strategii ustnej deklaracji o wykreśleniu
zadania 13. Mam nadzieję, że w przyszłości nikt
już nie wróci do podobnych pomysłów, które
zniszczyłyby miejscową, atrakcyjną trasę przyrodniczo-turystyczną. Czas pokaże czy ustna
deklaracja usunięcia pkt 13 ze Strategii stanie się
faktem. Ja jednak, w imieniu Piechowic, korzystając z przysługującego nam prawa złożyłem do
Gminy Szklarska Poręba uwagi i wniosek o wykreślenie pkt 13 ze Strategii.
Nowy niemiecki partner – gmina Steinigtwlmsdorf, nowe wyzwania i możliwości.
W dniu 25 września br. na zaproszenie Burmistrz niemieckiej gminy Steinigtwlmsdorf Pani
Kathrin Gessel delegacja naszego miasta odwie-
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dziła Steinigtwlmsdorf. W tym czasie odbywały
się tam tzw. „Saksońskiego Dnia Turystyki Pieszej”. Spotkanie miało charakter zapoznawczo-konsultacyjny zmierzający do ustalenia zakresu
dalszej współpracy. W trakcie pobytu mieliśmy
okazję poznać walory turystyczne i historyczne
gminy oraz podpisaliśmy list intencyjny w sprawie
zawarcia w przyszłości porozumienia o współpracy. Mama nadzieję, że nowa gmina partnerska
umożliwi nam, w najbliższym czasie, realizację
wspólnych projektów unijnych.
Jeszcze o spółce KSWiK?
Jak Państwo wiecie wspólnicy spółki większością głosów przegłosowali obowiązek naszej
gminy i Gminy Podgórzyn pokrycia kosztów
podziału spółki KSWiK. Z tego powodu, w celu
przystąpienia do kolejnego etapu podziału spółki - wyceny spółki dla celów podziału, w dniu
14 października 2021r, na nadzwyczajnej sesji,
Rada Miasta Piechowice zmieniła uchwałę budżetową i przeznaczyła środki finansowe na ten
cel, poprzez przekazanie ich naszej spółce ZUK
w Piechowicach, w celu podpisania umowy o wykonanie wyceny spółki KSWiK i o przygotowanie
projektu jej podziału. To dobra informacja.

Natomiast gorsza informacja dotyczy sytuacji finansowej spółki KSWiK, a w szczególności wzrostu kosztów działalności w Oddziale
Mysłakowice, gdzie zakończono modernizacje
oczyszczalni ścieków. Niestety, z nieznanych mi
powodów, nie uwzględniono w taryfach za wodę
i ścieki dla Mysłakowic wzrostu kosztów, choć
bezwzględnie powinny być uwzględnione. Według Zarządu Spółki KSWiK straty w Oddziale
Mysłakowice mogą wynieść ok. 2,5 miliona złotych rocznie. Przy prawidłowo ustalonych dla
Mysłakowic taryfach to mieszkańcy Mysłakowic
powinni ponosić te koszty. Niestety pomimo prób
zarządu spółki nie udało się podnieć tych taryf.
Nie muszę Państwu tłumaczyć, że są to straty
spółki KSWiK a to oznacza, że zostaną one rozłożone na wszystkich wspólników, czyli także na
Piechowice.
Mam nadzieje, że nie usłyszymy już więcej
podobnych informacji o spółce KSWiK a przyszłość będzie dla nas tylko lepsza i powoli będziemy zbliżać się do podziału spółki czyli do wyjścia
Piechowic z KSWiK.
Burmistrz Miasta Piechowice
Jacek Kubielski

Konsultacje w sprawie poszerzenia KPN
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P

rzypominamy, że jeszcze tylko do 8 listopada trwać będą konsultacje mieszkańców
Piechowic dotyczące poszerzenia obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego o tereny Cichej
Doliny, Doliny Szklarki i Kamiennej oraz obszaru
pod Śnieżnymi Kotłami.
W konsultacjach społecznych udział wziąć może
każdy pełnoletni mieszkaniec Piechowic, chcący wyrazić swoje zdanie za pośrednictwem formularza na temat tego pomysłu, który wyszedł
z inicjatywy mieszkańców Michałowic. W nim

możliwy będzie wybór wszystkich trzech propozycji obszarów, jednej lub stwierdzenie, że nie należy poszerzać granic Karkonoskiego Parku Narodowego.
Wyrażone podczas konsultacji uwagi mieszkańców Piechowic będą mieć istotny wpływ na decyzję, którą podejmie Rada Miasta Piechowice.
Monika Śpiewak
Kierownik Referatu Nieruchomości,
Geodezji i Ochrony Środowiska

Inwestycje w Gminie - przebudowa ul. Szymborskiej i ul. Prusa

J

eszcze w tym roku zostaną rozpoczęte inwestycje gminne, głównie w infrastrukturę drogową
i kanalizacyjną. Rozpoczęto przebudowę drogi ul.
Szymborskiej i ul Prusa. W ramach tej inwestycji,
realizowanej w formule zaprojektuj i wybuduj,
zostanie wykonana jezdnia drogi z nawierzchnią
z asfaltobetonu, o szerokości 5,0 m, obustronne
chodniki, wjazdy i dojścia do posesji z nawierzchnią tłuczniową, która zostanie w kolejnych latach wykończona kostką betonową. Wykonany
zostanie również kanał technologiczny umożliwiający ułożenie w nim sieci teletechnicznej.
To obecnie wymagany prawem standard. Dokumentacja projektowa, jako pierwszy etap formuły „zaprojektuj i wybuduj” została już wykonana
i zaakceptowana. W ramach zadania wykonane
zostaną również skrzyżowania ul. Szymborskiej
i Prusa z przyległymi ulicami: Sienkiewicza, Asnyka i Orzeszkowej. Pomimo naszych apeli do
właścicieli o zgłaszanie chęci wykonania przyłączy i uzgodnienia lokalizacji dojść i dojazdów
do swoich nieruchomości, zamieszczanych w poprzednim Informatorze oraz kierowanych bezpośrednio do właścicieli nieruchomości przyległych
do ul. Szymborskiej i ul. Prusa, w interesie tych
właścicieli nieruchomości jeszcze nie zabudowanych, odzew był niewielki. Jedynie dwóch właścicieli zgłosiło taką chęć. Jak wspominaliśmy
wcześniej, wykonanie przyłączy po wybudowaniu drogi, będzie się wiązało ze znacznie większymi kosztami inwestorów, gdyż trzeba je będzie wykonać metodą przewiertu!. Wykonanie
przyłączy metodą wykopu otwartego nie będzie
możliwe ze względu na utratę w takim przypadku
gwarancji, jaką wykonawca udziela na przedmiot

zamówienia. Informujemy, że w związku z realizacją tej inwestycji wystąpią okresowe utrudnienia w ruchu kołowym tymi drogami. Wprawdzie
wykonawca deklaruje maksymalny dostęp dojazdu do nieruchomości, lecz nie zawsze będzie to
możliwe. Należy liczyć się z okresowymi utrudnieniami. Liczymy na wyrozumiałość właścicieli
nieruchomości. Musimy pamiętać, że aby później
było lepiej, musi być okresowo trochę trudniej.
Dotychczasowy przejazd tymi ulicami nastręczał mieszkańcom wielu kłopotów. Asfaltowa
nawierzchnia planowana do wykonania jeszcze
w tym roku, w przyszłym roku zrekompensuje
właścicielom niedogodności w trakcie budowy.
Łącznik ul. Kryształowej i ul. Szkolnej.
Informujemy, że przekazano plac budowy kolejnej firmie na Osiedlu Szkolna. Jeszcze trwają
roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej na Osiedlu Szkolna a już wchodzi z robotami drogowymi kolejna firma, która
wygrała przetarg na budowę pozostałego odcinka łącznika drogowego. Zdajemy sobie sprawę
z uciążliwości, jakich doznają mieszkańcy tego
osiedla w tym roku. To trudności komunikacyjne.
Niemniej, wykonanie kanalizacji deszczowej determinowało budowę łącznika drogowego. W ramach tej inwestycji drogowej wykonana zostanie
jezdnia od miejsca już przebudowanego do skrzyżowania z ul. Szkolną. Zaprojektowano również
zatoki parkingowe i chodniki dla ruchu pieszego.
Zważywszy, że jest to teren intensywnie zabudowany w ramach inwestycji poza oznakowaniem
pionowym drogowym na tym prostym odcinku
drogi, przewidziano przejścia dla pieszych do
wykonania jako wyniesione, stanowiące jedno-
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RADA MIASTA PIECHOWICE
UCHWALIŁA:
Uchwała nr 217/XXXIX/2021
Rady Miasta Piechowice z dnia 23 września
2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych
w Gminie Miejskiej Piechowice na lata 2021
– 2026.
Uchwała nr 218/XXXIX/2021
Rady Miasta Piechowice z dnia 23 września
2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy
Miejskiej Piechowice na rok 2021.
Uchwała nr 219/XXXIX/2021
Rady Miasta Piechowice z dnia 23 września
2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice.
Uchwała nr 220/XXXIX/2021
Rady Miasta Piechowice z dnia 23 września
2021 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy a powstają odpady komunalne,
oraz ustalenia opłaty za pojemnik i worek.
Uchwała nr 221/XXXIX/2021
Rady Miasta Piechowice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice.
Uchwała nr 222/XXXIX/2021
Rady Miasta Piechowice z dnia 23 września
2021 r. w sprawie Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Piechowice.
Uchwała nr 223/XXXIX/2021
Rady Miasta Piechowice z dnia 23 września
2021 r. w sprawie określenia średniej ceny
jednostki paliwa w Gminie Miejskiej Piechowice na rok szkolny 2021/2022.
Uchwała nr 224/XXXIX/2021
Rady Miasta Piechowice z dnia 23 września
2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr 92/
XVIII/2019 Rady Miasta Piechowice z dnia
28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty
na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.
Uchwała nr 225/XXXIX/2021
Rady Miasta Piechowice z dnia 23 września 2021 r. w sprawie rozpatrzenia wniosku
Mieszkańców Gminy Miejskiej Piechowice.
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cześnie funkcję spowalniaczy ruchu. Liczymy
na wyrozumiałość właścicieli nieruchomości,
związanych z dalszymi utrudnieniami komunikacyjnymi.
Inwestycja dla Mieszkańców Piastowa i Pakoszowa.
Wyłoniono wykonawcę odcinka drogi stanowiącego dojście i dojazd od ul Widok do kościoła w Piastowie. To również formuła „zaprojektuj
i wybuduj”. W ramach tej inwestycji wykonana
zostanie nawierzchnia drogi od ul. Widok do
kościoła, o nawierzchni z kostki betonowej
z elementami odwodnienia. Dokumentacja
projektowa już została wykonana i zaakceptowana. Jeszcze w tym roku Mieszkańcy korzystający z tej drogi powinni dojechać i dojść do
kościoła w znacznie lepszym standardzie.
Podniesienie bezpieczeństwa pieszych na
przejściach drogowych.
Gmina Miejska Piechowice złożyła dwa wnioski
o dofinansowanie projektów pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach
dla pieszych przy ul. Szkolnej i Orzeszkowej
w Piechowicach i otrzymała dofinansowanie
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021.
W ramach tej inwestycji przewidziano wykonanie dwóch przejść dla pieszych na ul. Szkolnej przy Szkole Podstawowej nr 1 oraz na ul.
Orzeszkowej przy Szkole Podstawowej nr 2.
W przypadku Szkoły Podstawowej nr 1 zakres
zadania obejmuje m.in. wykonanie wyniesionego przejście oraz strefy oczekiwania dla
pieszych z zastosowaniem informacji fakturowej. Ukształtowanie wysokościowe dojścia
do przejścia dla pieszych i strefy oczekiwania
dostosowane zostanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ze względu na zły stan
techniczny przeprowadzony zostanie remont
drogi na odcinku 100 m w obu kierunkach od
przejścia dla pieszych poprzez sfrezowanie aktualnej nawierzchni i położenie nowej warstwy
bitumicznej o dobrej przyczepności. W bezpośredniej odległości od przejścia nawierzchnia
zostanie pomalowana kolorem czerwonym.
Dla poprawy bezpieczeństwa zastosowane zostanie spójne oznakowanie pionowe i poziome
o podwyższonych parametrach odblaskowości
zapewniające dostrzegalność w nocy w stanie
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wilgotnym i podczas opadów deszczu. W przypadku Szkoły Podstawowej nr 2 zakres zadania
jest w większości podobny do zakresu jaki będzie
wykonany w Szkole Podstawowej nr 1 z drobną
różnicą, mianowicie w tym przypadku planowane
jest wykonanie chodnika wzdłuż ul. Orzeszkowej.
Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej.
Zwarzywszy na opieszałość KSWiK Burmistrz
Miasta Piechowice, przeniósł pozwolenie na budowę rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego na Gminę Miejską Piechowice. Zlecona
została dokumentacja wykonawcza i aktualizacja
dokumentacji projektowej. Ogłoszono przetarg
na wykonanie tej kanalizacji. Jak już pisaliśmy
w Informatorze, realizacja tej inwestycji będzie
wiązała się z utrudnieniami w ruchu, w tym również ruchu komunikacji MZK i PKS. Jest to strategiczna inwestycja dla naszego miasta. Pierwszy
odcinek to skrzyżowanie ul. Kryształowej z ul.
1 Maja z przekroczeniem rzeki Mała Kamienna
i przepompownią ścieków do skrzyżowania ul.
Kryształowej z ul. Rzemieślniczą. Inwestycja ta
zakończy się w roku przyszłym. Dopiero wtedy

możliwe będzie rozpoczęcie kolejnej inwestycji
związanej z rozbudową kanalizacji sanitarnej,
od skrzyżowania ul. Kryształowej z drogą krajową nr 3. To Etap II. Trzecim etapem będzie budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Zaułek.
W/w inwestycje będą finansowane z trzech źródeł: z Funduszu przeciwdziałania COVID-19
w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (około 2,6 mln zł), Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(około 3,5 mln zł). Reszta kosztów inwestycji stanowi wkład własny naszej gminy, który na dzień
dzisiejszy nie jest jeszcze dokładnie znany z powodu braku ostatecznego kosztorysu wykonania
robót w etapie III.
Szacujemy, że całość inwestycji może kosztować około 7 mln zł. Będzie to więc największa
inwestycja gminna od wielu, wielu lat.
Andrzej Proczek
Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej

Panele fotowoltaiczna dla szkoły i przedszkola

P

ozytywnie zakończyła się ocena wniosku
o dofinansowanie projektu pn. Budowa
(w tym zakup niezbędnych urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej
ze źródeł odnawialnych (w tym mikroinstalacji)
przez członków Karkonoskiego Klastra Energii.
Wniosek został złożony przez gminy należące do
Karkonoskiego Klastra Energii. Gmina Piechowice, która także należy do klastra, po przeprowadzeniu oceny możliwości technicznych montażu
paneli fotowoltaicznych w placówkach oświatowych, zgłosiła do dofinansowania dwie lokalizacje Szkołę Podstawową nr 2 oraz Przedszkole
Samorządowe nr 2.
Ogólna wartość projektu wynosi 300 000,00 zł
z czego 85% to dofinansowanie z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego.
W skrócie projekt wykonawczy dotyczy instalacji dachowej mikroinstalacji fotowoltaicznej
pracującej w układzie otwartym. Głównymi elementami instalacji są panele polikrystaliczne
mocowane na stalowo-aluminiowej konstrukcji
wsporczej. Mikroinstalacja fotowoltaiczna zo-

stanie podłączona do wewnętrznej instalacji
elektrycznej szkoły i przedszkola. Moc wytwórczą w obu obiektach dobrano pod kątem maksymalnej konsumpcji energii wyprodukowanej na
własne potrzeby, redukując możliwość powstawania nadwyżek generacyjnych do minimum.
Jarosław Bumażnik
Specjalista ds. pozyskiwania
środków pozabudżetowych

Informator Piechowicki • Październik 2021 • numer 10/21

7

Zmiana wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W

związku z podjętą dnia 23 września 2021
roku uchwałą nr 224/XXXIX/2021 Rady
Miasta Piechowice w sprawie zmiany uchwały nr
92/XVIII/ 2019 Rady Miasta Piechowice z dnia
28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie
Gminy Miejskiej Piechowice, Burmistrz Miasta
Piechowice informuje, że zmianie uległy stawki
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości zamieszkałych. I tak:
Od 1 stycznia 2022 roku na terenie Gminy
Miejskiej Piechowice obowiązywać będą następujące stawki:
1) 36 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komuna-

le są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
2) podwyższoną stawkę opłaty stanowiącą dwukrotność stawki tj. 72 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny;
3) zwolnienie w wysokości 3 zł z części opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
w przydomowym kompostowniku.
Monika Śpiewak
Kierownik Referatu Nieruchomości
Geodezji i Ochrony Środowiska

100 lecie Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce

W

dniu 9 października br. na placu Ratuszowym w Jeleniej Górze odbyły się uroczyste obchody z okazji 100 lecia Ochotniczych
Straży Pożarnych w Polsce, w której wzięli udział
Druhowie Ochotniczych Jednostek Straży Pożarnej z Powiatu Karkonoskiego. Uroczystości
prowadził druh Waldemar Wojtaś Członek Zarządu Krajowego Ochotniczych Straży Pożarnych
w Warszawie. Uroczystość uświetniła Orkiestra
Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach.
W trakcie uroczystości oficjalnie wystawiono
po raz pierwszy po renowacji sztandar Ochotniczych Straży Pożarnych z 1945r. z czterema
herbami ówczesnych miast naszego powiatu.
Sztandar ten, w czasach komunizmu w Polsce,
z powodu napisu na nim: „Bóg Honor i Ojczyzna” był ukrywany przez ochotników. W trakcie
uroczystości uhonorowano zasłużonych druhów nagrodami za poświecenie i prace dla dobra
społeczności lokalnej. Z naszej gminy Burmistrz
Miasta Piechowice uhonorował 3 druhów: Waldemara Wojtaś, Ireneusza Dąbrowskiego oraz
Marka Flieger.
Uroczystość zakończono przemarszem ulicami
Jeleniej Góry.
Burmistrza Miasta Piechowice
Jacek Kubielski
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Nagrody Burmistrza Miasta Piechowice

W

dniu 10 września 2021 r. w ramach obchodów dnia Straży Gminnej oraz 30-lecia
powołania Straży Miejskiej w Jeleniej Górze,
Burmistrz Miasta Piechowice przyznał nagrodę
dla mieszkańca Piechowic Pana Grzegorza Rybarczyka i wręczył mu podziękowania za zaangażowanie w życie naszej lokalnej społeczności,
który poza pracą w Straży Miejskiej pomaga także
lokalnej społeczności poprzez edukację najmłodszych mieszkańców Piechowic. już od najmłodszych lat.
W dniu 8 października 2021 r. Zastępca Burmistrza Miasta Piechowice – Kamila Misztela
uczestniczyła w uroczystych obchodach Dnia

Ratownika, które miały miejsce przy Schronisku
Kamieńczyk. W tym dniu, w imieniu Burmistrza
Miasta Piechowice, wręczyła ona dwie nagrody i podziękowania wraz z wyrazami szacunku
dla Ratowników Grupy Karkonoskiej Górskiego Ochotniczego Pogotowania Ratunkowego
w osobach: Daniela Chojnowskiego oraz Piotra
Maczugi. Burmistrz życzył Ratownikom GOPR
satysfakcji i zadowolenia z wykonywanej służby,
sukcesów oraz spełnienia wszystkich planów i zamierzeń.
Kamila Misztela
Zastępca Burmistrza Miasta Piechowice

Akcja „Sprzątanie świata”

W

dniu 1 października przedszkolaki z Przedszkola Samorządowego nr 1 i Przedszkola
Samorządowego nr 2 wraz z uczniami ze Szkół
Podstawowych nr 1 i nr 2 wzięły czynny udział
w jesiennej akcji sprzątania gminy pn. „Czyste
Karkonosze” organizowanej przez Związek Gmin
Karkonoskich. Przedszkolaki i uczniowie wraz ze
swoimi opiekunami i nauczycielami posprzątali
najbliższą okolicę swoich placówek, przy czym
zebrali mnóstwo odpadów. Pracownicy Urzędu
Miasta w Piechowicach zaopatrzyli uczestników
w niezbędne materiały do przeprowadzenia akcji
tj. rękawiczki i worki na śmieci, które dostarczone
zostały przez Związek Gmin Karkonoskich. Zapewniony został również odbiór zebranych przez
dzieci i młodzież odpadów.
Przeprowadzona akcja ma na celu promowanie
i zaangażowanie lokalnej społeczności do proekologicznych działań, budowanie świadomości
ekologicznej oraz uświadamianie o problemach
związanych ze zmianą klimatu. Działania te pozwolą na wspólne zadbanie o miejski krajobraz
i otaczające nas tereny zielone. Serdecznie dziękujemy za udział i ogromne zaangażowanie w jesienną akcję sprzątania naszej gminy.
W tym miejscu pragniemy przypomnieć, że jeszcze do końca października pracownicy Urząd
Miasta w Piechowicach zaopatrzą w worki i rękawiczki mieszkańców Piechowic chętnych do upo-

rządkowania przestrzeni publicznej w swojej
okolicy.
Pamiętajmy o tym, aby przyczyniać się do poprawy stanu środowiska każdego dnia, nie tylko
w ramach akcji.
Anna Chouhan
Podinspektor ds. ochrony środowiska
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Bezpiecznie na co dzień

W

dniach od 27.09.2021 r. do 30.09.2021 r.
odbył się „Bezpieczny Tydzień”, w placówkach oświatowych. Celem akcji była profilaktyka bezpiecznego poruszania się po pasach
i jezdni, a także zachowania się w przypadku
nagabywania przez nieznajome osoby. Bezpieczny tydzień przeprowadzono we wszystkich jednostkach oświatowych. Uczestnikami zajęć były
najstarsze grupy przedszkoli oraz klasy pierwsze
szkół podstawowych. Urząd Miasta w Piechowicach objął patronat nad akcją ,,Bezpieczny Tydzień”.
Organizatorzy serdecznie dziękują II Komisariatowi Policji w Cieplicach za oddelegowanie patroli na czas trwania akcji.
Głównym sponsorem akcji była ,,PSB Mrówka”
w Piechowicach, która zakupiła odblaskowe kamizelki dla wszystkich uczestników. Wszystkie
dzieci, które wzięły udział w wydarzeniu zostały
nagrodzone odblaskowymi breloczkami oraz dodatkowo uczniowie szkół otrzymali opaski odbla-

skowe, które zostały ufundowane przez organizatorów.
Serdecznie dziękujemy Dyrektorom placówek
oświatowych za zaangażowanie oraz współpracę.
Organizatorzy:
Radny Powiatu KarkonoskiegoPan Grzegorz Rybarczyk,
Radny Rady Miasta Piechowice Pan Leon Smolczyński.

„Skazani na plastik” - podsumowanie

P

lastikowy świat „tonący” w niezliczonej ilości
śmieci, czyli instalacja edukacyjna pn. „Skazani na plastik” przez dwa miesiące była prezentowana w galerii Piechowickiego Ośrodka Kultury. Cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem
mieszkańców Piechowic, wzbudzała wiele emocji i ożywionych dyskusji. Niejednokrotnie na
korytarzach POK dało się przez ten czas słyszeć
głośne dyskusje i wymianę poglądów na temat
plastikowych odpadów, które były reakcją na prezentowany temat. W oparciu o w/w instalację dla
dzieci z piechowickich przedszkoli nr 1 i 2 oraz
dla uczniów szkół podstawowych przygotowano
tematyczne zajęcia edukacyjne, połączone z warsztatami recyklingowymi. Jest nam niezmiernie
miło, gdyż nasze zaproszenie przyjęły wszystkie
w/w jednostki, a z tych ciekawych i nietypowych
zajęć skorzystało łącznie ok. 270 dzieci. Zarówno
przedszkolaki, jak i młodzież szkolna wykazały
się dużą wiedzą z zakresu ekologii i znajomością
zagrożeń wynikających z produkcji nadmiernej
ilości odpadów plastikowych. Wszyscy z dużym
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zapałem tworzyli doniczki z butelek, w których
następnie wysiewali nasiona różnych roślin,
ucząc się przy tym w jaki sposób można przetworzyć odpad w coś użytecznego. Niektóre dzieci
wracały do galerii kilkukrotnie, przyprowadzając
ze sobą rodzinę i znajomych.
Uzupełnieniem edukacji była ankieta adresowana do wszystkich odwiedzających z następującym
pytaniem: Czy wierzysz, że pojedyncza osoba
ma wpływ na ograniczenie ilości plastiku w dzisiejszym świecie? Spośród 124 oddanych głosów
93,5% odpowiedziało TAK, na NIE było zaledwie
6,5% osób. Dzieci podczas spotkań edukacyjnych
jako cała grupa oddawały 1 głos, głosując większością głosów na TAK lub NIE. Życzymy sobie
i Państwu, by ta wiara zadeklarowana na „TAK”
na postawione przez nas pytanie przełożyła się na
czyny i działania, abyśmy nie byli „SKAZANI NA

PLASTIK” w dosłownym tych słów znaczeniu.
Galeria POK to nie tylko miejsce ekspozycji sztuki i prac artystycznych, ale także miejsce, w którym chcemy poruszać ważne społecznie tematy,
podnosić świadomość i wywoływać emocje. Już
podczas prezentowania tej instalacji padały pytania o to, jaki temat będzie następny i kiedy dzieci
oraz uczniowie będą mogli ponownie skorzystać
z edukacji kulturalnej. Dziękujemy za duże zainteresowanie, dobre słowa i motywację do dalszej
pracy.
Dziękujemy wszystkim osobom i placówkom,
które wsparły nas przy organizacji instalacji
„SKAZANI NA PLASTIK”.
Ewa Romańska
specjalista ds. realizacji wystaw POK

Seniorzy nie odpuszczają

11

września 2021 r. Festynem – „Święto Pieczonego Ziemniaka” zakończyliśmy sezon
piknikowy seniorów. Impreza odbyła się po raz
kolejny na terenie ogrodów działkowych „Papiernik”. Realizowaliśmy ją IX raz w ramach zadania
publicznego w którym uczestniczyło 98 osób. –
członków i sympatyków naszego koła. Tematem
przewodnim w całej imprezie był ziemniak uprawiany w Polsce od XVIII wieku za sprawą króla
Jana III Sobieskiego. Od tamtej pory Polska stoi
ziemniakiem w jego produkcji zajmując czołowe miejsca w Europie i Świecie. Dla uczestników
przewidziano konkurencje zręcznościowe – „Łowienie ziemniaków wędką” i „Rzut kaloszem”
w kategorii pań i panów, oraz konkursy „Rzeźba
z ziemniaka”, „Potrawa z ziemniakiem”,” Okaza-

łe warzywo”, „Jesienna stylizacja”, które stanowiły
atrakcje imprezy zachęcające uczestników do aktywnej rywalizacji i zabawy. Zwycięzcy poszczególnych konkurencji - Łowienie ziemniaków na
wędkę: Motyka Halina i Jan Kuźniar, - Rzut kaloszem: Cal Danuta i Cabel Bogdan, Rzeźba z ziemniaka: Bomba Liliana, - potrawa z ziemniakiem:
Jędrzejek Grażyna - Okazałe warzywa: Pulter
Joanna, - Jesienna stylizacja: Jędrzejek Grażyna.
W każdej konkurencji zwycięscy do trzeciego
miejsca zostali nagrodzeni. Wspaniałą atmosferę potęgowała przeplatanka konkursów z zabawą taneczną przy muzyce mechanicznej oraz
śmiech i doskonały humor wszystkich obecnych.
Urozmaicone menu - działała kawiarenka Seniora z gorącymi napojami, domowym smalcem
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z ogórkami małosolnymi, bigosem i słodyczami.
Z grilla były serwowane pieczone ziemniaki, kiełbasy, kaszanki i boczki, dodatkowo degustacja
pysznych konkursowych potraw spowodowały,
że wszyscy wyszli syci i zadowoleni.
Zarząd koła serdecznie dziękuje Burmistrzowi
Miasta Piechowice za przyznaną dotację, gospodarzom ROD „PAPIERNIK”, którzy po raz kolejny udostępnili nam swój teren, oraz spółce ZUK
w Piechowicach za pomoc w transporcie.
Bardzo dziękujemy wszystkim członkom koła,
którzy wspomagali członków Zarządu w przygotowaniu i przeprowadzeniu tej w opinii uczestników bardzo udanej imprezy.

11

02 października 2021 r. około 40 naszych członków z flagą Piechowic, banerem Koła i kwiatami
słoneczników godnie prezentowało nasze miasto w barwnym korowodzie Seniorów inaugurującym „Senioralia” i obchody Międzynarodowego Dnia Seniora. Barwny korowód seniorów
przemaszerował ulicami Jeleniej Góry na plac
Ratuszowy, gdzie prezydent Jeleniej Góry Jerzy
Łużniak wręczył klucze do miasta naszemu przewodniczącemu Stanisławowi Dziedzicowi.
Relacja z następnych imprez w ramach obchodów
Międzynarodowego Dnia Seniora w następnym
informatorze.
Przewodniczący Koła nr 9
Henryk Janowski

Informacja Karkonoskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych

K

arkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych
w Jeleniej Górze od wielu lat zajmuje się
rzecznictwem osób niepełnosprawnych i pacjentów ziemi jeleniogórskiej. Społeczny Rzecznik
Osób Niepełnosprawnych Ziemi Jeleniogórskiej
Stanisław Schubert (Prezes KSON) chcąc dotrzeć do jak największej liczby obywateli, którzy
borykają się z problemami uniemożliwiającymi
normalne funkcjonowanie, w szczególności osób
starszych, niepełnosprawnych, chorych, niewydolnych ekonomicznie powołał pełnomocników.
W Piechowicach Pełnomocnik Rzecznika Osób
Niepełnosprawnych Ziemi Jeleniogórskiej jest od
kilku lat, był dostępny w Urzędzie Miasta pokój
na parterze w każdy czwartek. w godz. 10.00 do
12.00. lub telefonicznie - 511 993 340. Pandemia

uniemożliwiła prowadzenie dyżurów w Urzędzie Miasta, zachowując dostępność telefoniczną. Powracamy od listopada do spotkań na żywo
w Urzędzie Miasta zachowując dzień i godziny
dyżurów.
Zapraszamy osoby, które nie mogąc sobie poradzić ze sprawami w ich subiektywnym odczuciu
krzywdzącymi i nie do załatwienia – może wspólnie oraz przy pomocy współpracujących z KSON
prawnikami, psychologami, ludźmi dobrej woli
oraz przychylnych służb miejskich uda się rozwiązać lub załagodzić istniejące problemy.
Pełnomocnik Społecznego Rzecznika
Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów
Henryk Janowski

Międzynarodowy Dzień Muzyki 2020

W

dniu 18 września 2021 roku odbył się koncert „Wspomnienie Jan Paweł II”.
Koncert ten miał być wykonywany z okazji 100
rocznicy urodzin Papieża, ale niestety pandemia
zmieniła plany i pokrzyżowała kalendarz imprez.
Oratorium; Pięć ostatnich minut z życia Papieża
Jana Pawła II” to spektakl, który zawiera znane
i lubiane pieśni Karola Wojtyły, fragmenty 2 filmów oraz recytacje.
Jan Paweł II mówił, że „Człowiek żyje prawdziwie
ludzkim życiem przede wszystkim dzięki kulturze. To właśnie dzięki niej staje się bardziej czło-

wiekiem, a świat bez sztuki naraża się na to , że
będzie światem zamkniętym na miłość”.
Kiedy pierwszy raz wykonywaliśmy ten utwór
w 2015 roku w Filharmonii Dolnośląskiej nigdy
nie przypuszczałam, że wykonamy go aż 13 razy
w tym min. w Wiedniu.
Spektakl napisał Krzysztof Chaliński, adaptacja
i scenopis dla chóru Wiesław Michalski, wybór
i opracowanie pieśni Wiesława Tobiasz, obsługa
komputera Jolanta Czarnecka-Małek .
W przedstawieniu udział wzięli: recytacje Aneta
Kolendo, Jacek Grondowy , Robert Mania. akom-
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paniament Vitalina Samostrokow , skrzypce Urszula Ostrouch .
Soliści Małgorzata Gajek, Marta Zielonka,
Krzysztof Paradowski i chór Harfa.
W koncercie wysłuchaliśmy następujących utworów: Credo -Mite Balduzzi, Abba Ojcze, Gdy klęczę przed Tobą, Ave Maria – Davida Hamiltona,
Czarną Madonnę, Panience na dobranoc oraz Nie
zastąpi Ciebie nikt. Utwór specjalnie napisany na
100 lecie urodzin Karola Wojtyły przez Romana
Lipko- muzyka i Andrzeja Dudkiewicza-słowa.
Koncert dofinansowany przez Urząd Miasta
w Piechowicach w ramach oferty realizacji zadania publicznego przy współudziale Piechowickiego Ośrodka Kultury.

Dziękujemy wszystkim wykonawcą i publiczności za poświęcony nam czas. Do zobaczenia 9
października na koncercie z okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki 2021. Wystąpi zespół kameralny Klassik Modern i chór Harfa.
Wiesława Tobiasz - dyrygent Chóru Harfa

Zostań harcerzem!

Z

apraszamy dzieci i młodzież z Piechowic
(z klas IV – VIII) na zbiórki 8 Piechowickiej
Drużyny Harcerskiej „Burza”. Odbywają się one
w każdy piątek o godz. 17.00 w harcówce w Piechowickim Ośrodku Kultury POK. Postaw na
przygodę, poznaj harcerstwo!
Od tego roku rozkręcamy działalność po pandemii. W minioną sobotę (25 września) odbyła się pierwsza wycieczka drużyny po naborze.
Postawiliśmy na zwiedzanie okolicy. Zaczęliśmy
od Wodospad Kropelka. Na Polanie Czarownic
zagraliśmy w grę „Pogromcy Czarownic”. Pełni emocji i trochę już wyczerpani bieganiem po
polanie, ruszyliśmy w kierunku Bobrowych Skał.
Tam rozpaliliśmy ognisko, na którym przyrządziliśmy poczęstunek. Drużynowy odczytał pierwszy tegoroczny rozkaz. Nowym członkom otwarto okres próbny, oficjalnie też powołano radę
drużyny. Dalej ruszyliśmy w stronę Piechowic.
W okolicach stadionu miejskiego czekał na nas
punkt z wodą. Był to strzał w dziesiątkę, bo nasze zapasy szybko się skończyły i byliśmy trochę

już spragnieni. Podczas wycieczki zaczęliśmy na
dobre realizację prób na stopnie: perfekcyjnie poprowadzili nas Wojtek i Igor, a Agata pełniła rolę
sanitariuszki.
Przed nami jeszcze wiele atrakcji. W październiku rozpoczynamy cykl szkoleń z technik harcerskich, w planach jest też biwak z noclegiem.
Harcerstwo to wspaniała przygoda, sposób na
spędzenie czasu wolnego, a także sposób na życie!
Osoby zainteresowane wstąpieniem do drużyny
zapraszamy na zbiórki. W razie pytań, kontakt do
drużynowego:
Robert Zapora, tel. 602 439 924

Zaproszenie Klubu Logicznego na zajęcia

Z

apraszamy wszystkich zainteresowanych Ośrodku Kultury w godz. 17.30-19.00, zajęcia
sportami umysłowymi brydżem, sportowym z brydża w poniedziałki, a szachowe w środy.
i szachami turniejowymi (od maluszka do staruszka) na zajęcia Akademii Pożytecznie SpędzaLech Rębisz – Klub Logiczny
nego Czasu, które odbywają się w Piechowickim
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Co zrobić z opadłymi liśćmi – grabić czy nie grabić?

W

raz z nadejściem jesieni, w ogrodzie rozpoczyna się czas wielkich porządków i przygotowania go do nadchodzącej zimy. Jednocześnie zauważyć można sporą ilość opadłych liści,
które do dziś wielu z nas ma w zwyczaju grabić.
Ale czy to, aby na pewno dobre i nieszkodliwe dla
środowiska naturalnego?
Większość właścicieli ogrodów przydomowych
jest zdania, aby usuwać opadłe liście głównie ze
względów estetycznych. Należy jednak wiedzieć,
że rozkładające się liście tworzą naturalną ściółkę
wokół drzew i krzewów w naszym ogrodzie, stanowią dla roślin dodatkową ochronę przed mrozem, użyźniają glebę i zatrzymują w niej wilgoć.
Dodatkowo, opadłe liście mogą spełniać funkcję
schronienia dla ptaków, wiewiórek czy owadów.
Wśród jesiennych liści swoją zimową kryjówkę
znajdą m.in. jeże, które są niezwykle pożyteczne
i warto je do swojego ogrodu zaprosić. W wyniku procesów fermentacyjnych zachodzących wewnątrz stosu luźno ułożonych liści podnosi się
temperatura, tym samym tworząc idealne warunki dla jeży, aby mogły przetrwać zimę.
Jeżeli jednak nie chcemy całkowicie zrezygnować
z grabienia opadłych liści, warto grabić je wyłącznie z tych miejsc w ogrodzie, z których najczęściej
korzystamy. Uzasadnione jest więc grabienie liści
ze ścieżek ogrodowych, chodników i podjazdów,
ze względu na bezpieczeństwo, gdyż nawierzchnia pokryta liśćmi staje się śliska i może przyczynić się do groźnych wypadków. W innym przypadku opadłe na jesień liście mogą zostać, dzięki
czemu utworzą w ogrodzie naturalną ściółkę zatrzymującą wilgoć w glebie, by następnie zamienić się w żyzną próchnicę niezbędną dla roślin.

Warto również zostawić je w miejscach, gdzie
z powodu dużego zacienienia przez wysoką lub
gęstą roślinność nie rośnie trawa. Niezgrabione
liście chronią również korzenie drzew i krzewów
przed mrozem oraz zapobiegają nadmiernemu
parowaniu i przesuszaniu się gruntu.
Jeżeli nie chcemy zostawiać zgrabionych liści
w ogrodzie, możemy wykorzystać je do kompostu. Najlepiej nadadzą się liście drzew z gatunku
klon, topola, lipa, brzoza oraz liście drzew owocowych. Należy pamiętać o bezwzględnym pozbywaniu się liści chorych, które zostały porażone
przez szkodniki. Liście z objawami chorobowymi
pod żadnym pozorem nie nadają się do ściółkowania ani na kompost.
Przypominamy o bezwzględnym zakazie palenia
lub wywożenia do lasu suchych liści, zgrabionych
z terenu naszej posesji. Zgodnie z ustawą o odpadach, działanie te jest niezgodne z przepisami
i pod żadnym pozorem nie należy takich liści palić. Osoby, które na swoim terenie lub poza nim
spalają odpady zielone, liście lub gałęzie mogą
zostać ukarani mandatem w wysokości nawet 500
zł. Przypominamy, że opadłe liście nie stanowią
śmieci i zachęcamy do ograniczenia grabienia ich
na jesień. Nadmierne grabienie liści sprawia, że
wyjaławiany jest ekosystem ogrodu, o którego
przecież chcemy dbać jak najlepiej i w jak najbardziej ekologiczny sposób. Dlatego, aby cieszyć się
zadbanym ogrodem w zgodzie z naturą, należy
zabieg grabienia liści ograniczyć do niezbędnego
minimum.
Anna Chouhan
Podinspektor ds. ochrony środowiska

Światowy Dzień Zwierząt

N

iedługo nastaną dni chłodne i głodne dla
bezdomnych zwierząt. Pomyślmy już teraz
jak im pomóc. Podwórkowe mruczki nazywane
są w urzędowych pismach „kotami wolno żyjącymi”. Koty znalazły się w takiej sytuacji nie z własnej woli, nieodpowiedzialni ludzie wyrzucili je
z domu. „Kot jakoś przetrwa”, wstyd!
Mając zwierzę w domu zadbaj o jego sterylizację,

szczepienie. Nie potrafisz, nie bierz kota, psa do
domu. Człowieczeństwo ginie wobec obojętności
i okrucieństwa ludzi. Znęcanie się jest wykroczeniem, a w skrajnym przypadku przestępstwem
– bądźmy dla zwierząt po prostu ludzcy! Przyjaciółmi na zawsze
Irena Ulanecka
Mieszkanka Piechowic
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Wrzesień w Chatce Puchatka
Skazani na plastik

Wystawa zrobiła na
We wrześniu grupa Kangury, Tygrysy i Mądre dzieciach ogromne
Sowy uczestniczyły w prelekcji i wystawie pt.:" wrażenie. PomoSkazani na plastik". Wydarzenie było zorganizo- gła w uświadomieniu, jak ważna jest
wane przez Piechowicki Ośrodek Kultury.
Dzieci wysłuchały prelekcji, z zaangażowaniem ekologia i dbanie
przygotowywały doniczki z plastikowych butelek, o środowisko. Dzięby zasiać w nich ziarenka fasolki. Obejrzały rów- ki takim wydarzeniom już od najmłodszych lat
nież wystawę konstrukcji wykonanych z plastiku. możemy uświadamiać dzieciom i przypominać
Można się było poczuć jak w prawdziwej plasti- dorosłym, że jesteśmy współodpowiedzialni za
przyszłość naszej planety.
kowej butelce.

Zawody "Przedszkolak Strażakiem"

wej nr 1. Uczestników czekał przygotowany do
25 września dwunastoosobowa reprezentacja na- możliwości małych zawodników tor przeszkód.
szego przedszkola z grup Tygrysy i Mądre Sowy Wszyscy z sukcesem i z wielką radością ukończyli
pod opieką wychowawcy, Pani Wiolety Uram zawody. Impreza zakończyła się słodkim poczęwzięła udział w zawodach zorganizowanych przez stunkiem dla uczestników.
OSP Piechowice pt. "Przedszkolak Strażakiem". Gratulujemy i dziękujemy za zaangażowanie
Zawody odbyły się na terenie Szkoły Podstawo- dzieci, rodziców i wychowawców.

Udział dzieci w warsztatach muzycznych by instrument przypominał wesołego ptaka. War21 września Kangurki, Tygryski i Mądre Sowy
z uczestniczyły w spotkaniu z Paniami ze Stowarzyszenia Pro-Arte działającym przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Jeleniej Górze.
W pierwszej kolejności odbyła się pogadanka na
temat polskich kompozytorów, a następnie w salach przygotowywały instrumenty z tekturowych
rurek i talerzyków. Doklejały kolorowe pióra tak,

sztaty były pierwszą częścią planu. Kolejna z nich
wkrótce przed nami - koncert z wykorzystaniem
tychże instrumentów. Czekamy z niecierpliwością.
Anna Kubasiewicz
wychowawca grupy Pszczółki
w Przedszkolu Samorządowym nr 1
Chatka Pucha
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Przedszkole Samorządowe nr 2 Piechowice
„Pod czerwonym muchomorem”
BohaterOn

W dniu 4 października wszystkie grupy przedszkolne wzięły udział w ogólnopolskiej kampanii
o tematyce historycznej BohaterOn – włącz historię! Celem kampanii jest promowanie historii
Polski XX wieku oraz upamiętnienie uczestników
Powstania Warszawskiego. W czasie zajęć dzieci utrwaliły swoją wiedzę o Polsce, wypowiadały
się na temat konfliktów/sporów oraz zastanawiały się jak można ich uniknąć. Następnie wszyst-

kie przedszkolaki przy
wykorzystaniu tablicy
interaktywnej miały
możliwość obejrzenia przedstawienia kukiełkowego pt. Niebajka o Powstaniu Warszawskim. W kolejnych dniach została stworzona piękna laurka dla
Powstańców – każdy obecny przedszkolak podpisał się na niej, swoim odbitym paluszkiem.
mgr K. Romańska
Nauczyciel grupy Zajączki

Spotkanie z papugami i innymi
zwierzątkami

Grupa „Poziomek” i „Żabek” we wrześniu,
w piękny słoneczny dzień wybrała się na wycieczkę do „Zoobaczyska” w Sosnówce. Jest to urocze
miejsce do spędzania wolnego czasu na świeżym
powietrzu i miejsce poznania wiedzy przyrodniczej o ptakach. Dzieci miały niepowtarzalną okazję zobaczyć z bliska i jednocześnie karmić ptaki,
przeznaczonym dla nich jedzeniem. Największe
zaciekawienie budziły kolorowe papugi, które
latały na wolności, a czasami siadały na czyimś
ramieniu. Atrakcją było karmienie kurek, za którymi podążały małe kurczaczki. Wśród ptaków
przedszkolaki zobaczyły: bażanty, kury ozdobne, pawie, kaczki, indyki, gołębie, papugi, a także
bociana, który krążył nad gospodarstwem. Był
również czas na zabawę: do dyspozycji była gigantyczna piaskownica oraz labirynt. W drodze
powrotnej dopisywały humory, dzieci wzajemnie
dzieliły się wrażeniami z wycieczki.

mgr M. Janasz
Nauczyciel grupy Poziomki
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Rodzinny Festyn w Przedszkolu
„Pod Czerwonym Muchomorem”

Tegoroczne obchody Dnia Przedszkolaka rozpoczęły się od życzeń Pani Dyrektor, Bożeny Woś,
która w imieniu wszystkich pracowników życzyła
przedszkolakom, aby uśmiech gościł na ich twarzach każdego dnia, a nie tylko od święta. Dzień
swojego święta, dzieci zaczęły zawodami sportowymi. Przedszkolaki z wypiekami na twarzy brały udział w konkurencjach sportowych i tanecznych zabawach. Radość, śmiech i głośny doping
uczestników świadczyły o wspaniałej zabawie. Na
koniec Pani Dyrektor wręczyła każdemu pamiątkową przypinkę i coś słodkiego.
Był to również najważniejszy dzień naszych
najmłodszych podopiecznych, ponieważ tego
dnia maluszki były pasowane na przedszkolaków.
Uroczystość pasowania rozpoczęła się od krótkiej
części artystycznej, w której maluszki zaprezentowały swoje umiejętnośćci – dając tym samym
dowód, jak dużo już potrafią. Po części artystycznej, dzieci z rodzicami wzięły udział w konkurencjach i zadaniach sprawdzających czy poradzą
sobie z obowiązkami przedszkolaka. Następnie
nadszedł czas na ślubowanie dzieci i rodziców. Po
ślubowaniu, Pani Dyrektor, uroczyście pasowała
każde dziecko na przedszkolaka. A na pamiątkę
tego ważnego wydarzenia każdy przedszkolak
otrzymał dyplomik pasowania oraz medal. Pan
Jacek Kubielski, Burmistrz Miasta Piechowice,
życzył dzieciom z okazji Pasowania i w Dniu
Przedszkolaka dobrej zabawy i ciekawych przygód w przedszkolu oraz przekazał słodycze dla

dzieci.
W godzinach popołudniowych, odbyła się kolejna edycja festynu integracyjnego, Aktywna
Rodzina, która w tym roku nosiła hasło „Wpadła gruszka do fartuszka”. Dzieci wraz z rodzinami miały okazję uczestniczyć w wielu atrakcjach
tego wyjątkowego rodzinnego spotkania. Przedszkolaki, miały możliwość zasiąść za kierownicą
radiowozu policyjnego, wcielić się w rolę strażaka oraz zajrzeć do środka karetki. W ogrodzie
przedszkolnym czekało także stoisko z klockami
Lego, gdzie każde dziecko mogło zbudować zwierzątko, serduszko bądź pojazd. Nadmiar energii
przedszkolaki mogły wyskakać na dmuchawcu przypominającym dom strachu oraz przejść
przez tunel zbudowany z hula- hop. Jak co roku,
na zebranych gości czekała „słodka kawiarenka”
zachęcająca bogatą ofertą najróżniejszych ciast,
ciasteczek pieczonym przez niezastąpionych rodziców. Tegoroczny festyn „Wpadła gruszka do
fartuszka” zakończył się w późnych godzinach
popołudniowych. Jego sukces i świetną zabawę
zawdzięczamy pracownikom przedszkola, rodzicom oraz naszym sponsorom i przyjaciołom,
panu Wojciechowi Bartkowiakowi z PSB Mrówka, Ochotniczej Straży Pożarnej z Piechowic, Policji z Komisariatu Policji nr 2 w Cieplicach, Panu
Jarosławiowi Przybylskiemu z firmy DIVE MED,
Pani Honoracie Ziubrak z legowiska „Bricks 4
kidz” Panu Grzegorzowi Rybarczykowi, a także
Urzędowi Miasta w Piechowicach.
mgr J. Monastyrska
nauczyciel grupy Żabki
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Wizyta w lesie

30 września, tata Michałka, Pan
Marek, który pracuje w Karkonoskim Parku Narodowym, udał się
z nami na wycieczkę do pobliskiego
lasu. Przed wejściem dzieci zostały
zaopatrzone w papierowe talerzyki
z naklejoną taśmą samoprzylepną.
To co je zaciekawiło mogły nakleić
na talerzyk. Przedszkolaki poznawały przyrodę patrząc, słuchając
i dotykając. Robiły to z dużym zaangażowaniem: uczyły się rozpoznawać drzewa po liściach, dowiedziały się, że suche drzewa również
są potrzebne w lesie, ponieważ są
domem dla wielu zwierząt, poznały
definicję lasu, podziwiały wirujące
na wietrze kolorowe liście. Teraz
doskonale wiedzą, że w lesie nie
należy zostawiać śmieci, płoszyć
zwierząt i hałasować. Na koniec
wycieczki pochwaliły się swoimi
okazami, a tata Michałka cierpliwie
tłumaczył i opowiadał o skarbach
otaczającej nas przyrody. Za rozbudzenie zainteresowania otaczającym nas środowiskiem bardzo
dziękujemy Panu Markowi i już
umawiamy się na wiosenne spotkanie.
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Wspomnienia Ferdynanda Kuźmy – część 1
Wspomnienia
Proszę Państwa 4 czerwca 1989 r. skończył się
w Polsce komunizm.
Są to słowa wypowiedziane przez p. Joannę
Szczepkowską dn. 28 października 1989 r. w
głównym wydaniu dziennika telewizyjnego. Jest
to również data pierwszych częściowo wolnych
tzw. kontraktowych wyborów do sejmu i całkowicie wolnych wyborów do senatu.
W dniu 8 marca 1990 r. sejm przyjął ustawę o samorządzie gminnym. Otwarta została droga do
powstania w Polsce samorządu terytorialnego. Po
ponad 50 latach w dniu 27 maja 1990 r. odbyły się
pierwsze całkowicie wolne wybory do rad gmin.
Gminy otrzymały własne źródła dochodów i
możliwości decydowania o wydatkach. W gminie
Piechowice zdecydowane zwycięstwo w wyborach do rady gminy odniósł Komitet Obywatelski
Solidarność. W wyniku wyborów mandat radnego uzyskały następujące osoby.
1. Bochyński Jarosław
2. Chmielewska Krystyna
3. Frygiel Bogusław
4. Gałek Jerzy
5. Krawczyk Adam
6. Kużma Ferdynand
7. Łuczyński Stanisław
8. Mikuliszyn Jerzy
9. Neuwiem Mirosław
10.Opowicz Czesław
11. Pawłowicz Piotr
12. Rudolf Witold
13.Stanisz Maciej
14.Szajkowski Stanisław
15.Szczypiński Bogdan
16.Urban Michał
17.Wasiluk Józef
18 Wryszcz Edward
19. Zamościński Lech
20.Zdzienicki Józef

Ślubuję uroczyście jako radny pracować dla dobra i pomyślności gminy, działać zawsze zgodnie z prawem oraz interesem gminy i jej mieszkańców. Godnie i rzetelnie reprezentować
swoich wyborców, troszczyć się o ich sprawy
oraz nie szczędzić sił dla wykonywania zadań
gminy.
Uroczyście i w podniosłym nastroju rozpoczynamy prace.
Czesiek jak sądzisz, jak będzie?
Uchwała nr 1/I/90 Rady Miejskiej z dn. 5 czerwca
1990r
§1
W wyniku tajnego głosowania na stanowisko
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Piechowicach został wybrany radny p. Bochyński Jarosław.
§2
W wyniku tajnego głosowania, na stanowisko
Delegata do Sejmiku Samorządowego został wybrany radny p. Witold Rudolf.
Następna sesja Rady Gminy 13 czerwca 1990 r.
Najważniejsze decyzje. Wybór Burmistrza miasta
Piechowice.
Zgłoszono dwóch kandydatów; 1. Neuwiem Mirosław 2.Wryszcz Edward
W wyniku tajnego głosowania p. Neuwiem Mirosław otrzymuje 9 głosów p. Wryszcz Edward 10
głosów.
Spore zamieszanie, kto wygrał, różne opinie, w
końcu jest opinia prawna, Burmistrzem zostaje p.
Wryszcz Edward.
Czesiek jak sądzisz, duże zaskoczenie, kto by się
spodziewał, było prawie równo.
Już łatwiej, Rada wybrała dwóch Wiceprzewodniczących są nimi radni Mikuliszyn Jerzy i Urban
Michał.
Jak sądzisz Czesiu chyba dobrze.
Sesja nr 3/90 z dnia 20 czerwca 1990r /ale tempo/.
Najważniejszy temat sytuacja finansowa miasta,
nie jest dobrze wydatki znacznie przekraczają dochody. Wydatki budżetowe w okresie od 1 styczPierwsza uroczysta sesja nowo wybranej Rady nia 1990 r. do 31 maja 1990 r. wykonane zostały w
Miasta Piechowice odbyła się w Domu Strażaka 57,7% czyli w stosunku do upływu okresu, zostały
w dniu 5 czerwca 1990 r o godz. 17.
przekroczone o 16.4%.
Nowo wybrani radni zobligowani zostali do zło- Wybór W-ce Burmistrza, zostaje nim p. Pawłożenia uroczystego ślubowania. Oto treść ślubo- wicz Piotr.
wania.
Wiesz Czesiu dla mnie duże zaskoczenie.
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Wybór zarządu miasta.
1.Wryszcz Edward - Burmistrz miasta
2.Pawłowicz Piotr - W-ce Burmistrz
3.Krawczyk Adam - Członek Zarządu
4.Rudolf Witold - Członek Zarządu
5.Zdzienicki Józef - Członek Zarządu
Z dniem 1.01.1990 r w Polsce wprowadzono kapitalizm, wszedł w życie Plan Balcerowicza podpisany przez ówczesnego Prezydenta R.P. p. Wojciecha Jaruzelskiego. Plan ów obejmował 10 ustaw
i regulował finanse państwa, wprowadzał mechanizmy rynkowe w gospodarce, oraz wprowadzał
zmiany struktury własności gospodarki.
Następna sesja Rady Miejskiej nr 4/90 w dniu 20
lipca 1990 r.
W wyniku ożywionej dyskusji oraz różnych propozycji radni ustalili, że rezygnują z diet za udział
w pracach rady. Radni mogą wystąpić o zwrot
kosztów dojazdu na sesje i na posiedzenie komisji
rady.
Czesiu jak sądzisz, tak powinno być jest to nasza
praca społeczna. Sesje odbywały się po godz. 16.
Rada Gminy ustaliła wysokość poborów burmistrza i zastępcy.
Burmistrz 2 600 000 zł miesięcznie.
W-ce Burmistrz 2 175 000 zł miesięcznie.
Pierwsze prywatyzacje w Piechowicach, przejmowanie sklepów /lokali/ od Gminnej Spółdzielni.
Rada Gminy podejmuje uchwałę ustalając stawkę
czynszu za dzierżawę lokali handlowych /sklepów/. Proponowana stawka w przedziale od 2000
do 5000zł za m2. Wielkość stawki czynszu ustala
się w przetargu jawnym. Starsi mieszkańcy Piechowic zapewnię pamiętają zakupy u p.Ramskich
, u p.Janowskich u p. Wandzi i w wielu innych
sklepach. No i byliśmy milionerami, chociaż żyło
się raczej skromnie. Pojawiają się pierwsze niepokojące zjawiska, mianowicie grupowe zwolnienia,
likwidacja wielu miejsc pracy. Niezadowolenie
społeczne z przeprowadzanych reform związanych z realizacją planu Balcerowicza. Lata 90, były
dla szklarstwa w Karkonoszach i Piechowic bardzo trudnym okresem. W 1992 r. zamknięto hutę
w Szklarskiej Porębie a zakład w Piechowicach
sprzedano Amerykanom, którzy doprowadzili do
jego upadku. Dzisiejszą dobrą kondycje Huta Julia zawdzięcza polskiemu inwestorowi.
Uchwałą z dn. 21.05.1991r zmienia się przeznaczenie Kina Ludowego /de fakto/ następuje likwidacja rzeczonego kina. Wprowadzono podatek za

19

każdego posiadanego psa w wysokości 40 000 zł
rocznie./ wg starych cen/.
Powołanie pani Krysyny Chmielewskiej na stanowisko Sekretarza Gminy oraz powołano Komisje
doraźną dla przekształcenia PGKiM.
Po rezygnacji p. Jarosława Bochyńskiego nowym
Przewodniczącym Rady Miejskiej wybrany zostaje p. Witold Rudolf. Uchwałą z dnia 26 lipca 1991
r. wprowadza się diety za posiedzenia Zarządu
Miasta Piechowice.
W listopadzie 1991 roku na stanowisko pracownika biura Rady Gminy zatrudniona zostaje p.Helena Tekień, wnosząc nowy sposób
prowadzenia pracy biura rady. 		
W dniu 27 października 1991r, w Polsce przeprowadzono pierwsze po II wojnie światowej wolne
wybory parlamentarne. Uchwałą z dnia 4 grudnia
1991r gmina Piechowice przystępuje do Związku
Gmin Karkonoskich.
W 1991 r. przystąpiono do prac związanych z
rozbudową cmentarza komunalnego w Piechowicach. W budżecie gminy przeznaczono na ten cel
kwotę 40 milionów na dokumentacje techniczną. W wyniku zawartej ugody między Zarządem
Miasta Piechowice a Zarządem Fabryki Papieru
w Piechowicach dotyczącej spłaty zadłużenia Fabryki Papieru, pracownicy Fabryki wykonali prace związane z wykonaniem instalacji wodnej, jak
również ogrodzenia cmentarza. Pamiętacie Państwo Zdroje na cmentarzu, niestety nie przyjęły
się. Przeprowadzono remont budynku przy ul.
Żymierskiego 53.
Lata 1990-1991 były dla Polski i dla Piechowic
okresem recesji, spadkiem wielkości produkcji
przemysłowej. Pojawiło się bezrobocie, wzrastały
ceny. Zakłady produkcyjne upadały.
Radość z demokratycznej Polski, zastąpiła gorycz
porażki i świadomość nieuniknionej katastrofy.
Na dzień 31 maja1992r bezrobocie w Piechowicach wynosiło
ogółem 574 osoby w tym 265 kobiet.
Kuroniówka /od nazwiska p. Jacka Kuronia/ potoczne określenie darmowego posiłku /grochówki/. Następnie wyraz stał się synonimem zasiłku
dla bezrobotnych.
Z uwagi na zły stan techniczny z dniem 1 października 1992 r. zamknięty zostaje wiadukt
kolejowy dla ruchu kołowego. /niestety nie ma
możliwości przejazdu ani przejścia do dnia dzisiejszego/.
Ferdynand Kuźma
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