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Informacja Burmistrza Miasta Piechowice
Drodzy Mieszkańcy Piechowic,

minął drugi rok mojej kadencji, w którym pomimo 
szeregu ograniczeń dla mieszkańców i przedsiębior-
ców związanych ze spadkiem dochodów, udało się 
zrealizować szereg inwestycji długo oczekiwanych 
w naszym mieście, o których informowałem Państwa 
w poprzednich numerach Informatora. 
W skrócie w roku 2020 udało się zrealizować mię-
dzy innymi: 
1. Budowę platformy widokowej „Złoty Widok”, bu-

dowę miejsc postojowych oraz placu rekreacyjnego 
wraz z elementami małej architektury na skrzyżo-
waniu ulic Sudeckiej i Śnieżnej w Michałowicach 
oraz budowę parkingu przy ulicy Kryształowej 49 
w Piechowicach, w ramach realizacji projektu pn. 
„Czesko-Polski Szlak Grzbietowy - część zachodnia 
- Rokytnice i Piechowice.

2. Budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Pakoszowskiej, 
od ul. Zamkowej do skrzyżowania z potokiem Pia-
stówka z odejściem poza pas drogowy – etap I,

3. Przebudowę łącznika pomiędzy ul. Kryształową 
i ul. Szkolną do budynku nr 15 – odbudowa na-
wierzchni,

4. Rozbudowę oświetlenia drogowego w Piechowi-
cach, w tym:
a/ budowę oświetlenia drogowego ul. Asnyka,  

ul. Prusa, ul. Orzeszkowej, ul. Szymborskiej,  
ul. Norwida, 

b/ budowę oświetlenia w ul. Turystycznej,
c/ modernizację oświetlenia drogowego – rozbu-

dowa oświetlenia  na terenie placu zabaw przy  
ul. Lipowej.

5. Przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Koperni-
ka  wraz z odtworzeniem nawierzchni.

6. Budowę odcinka sieci wodociągowej od ul. Cmen-
tarnej do rejonu dróg krajowych.

7. Budowę chodnika jako łącznika pieszego od ulicy 
Rycerskiej do ulicy Cicha Dolina,

8. Remont nawierzchni odcinka ul. Polnej od ul. Pa-
pierników do przejazdu kolejowego.

To tylko część inwestycji.

Rozpoczął się nowy rok i związane z tym nowe wy-
zwania i nowe zadania do realizacji. Prawdopodobnie 
najtrudniejszym zadaniem nie będą inwestycje, ale 
ograniczenia wydatków bieżących gminy z uwagi na 
malejące dochody bieżące, w porównaniu do rosną-
cych wydatków bieżących na oświatę, komunikację 
miejską i gospodarkę odpadami. Uważam, że przy 
współpracy z Radą Miasta, pomimo ww. trudności 
finansowych, uda się zrealizować wszystkie zadania 
jakie przyjąłem w budżecie do realizacji na rok 2021. 
Z zadań inwestycyjnych w uchwalonym budżecie na 
2021r. znalazły się między innymi inwestycje zwią-
zane z:
- realizacją rozpoczętego drugiego etapu budowy ka-
nalizacji sanitarnej od oczyszczalni ścieków przy ulicy 
Cieplickiej do ulicy Zamkowej wraz przepompow-
nią ścieków pod rzeką Kamienną (wartość zadania 
550.000 zł ),
- realizacją budowy kanalizacji deszczowej w ul. Reja 
i brakującego odcinka w ulicy Prusa wraz z nawierzch-
nią drogi ulicy Reja (wartość zadania 820.000 zł),
- rozpoczęciem realizacji budowy odcinka sieci kana-
lizacji sanitarnej w ciągu ulicy Kryształowej powyżej 
budynku nr 77 wraz z przepompownią ścieków pod 
potokiem Kamienna Mała, na który nasza gmina 
otrzymała dofinansowanie, po wcześniejszym zaktu-
alizowaniu dokumentacji projektowej na odcinku do 
ulicy Turystycznej oraz w rejonie ulicy Zaułek,
- rozpoczęciem budowy brakującej sieci kanalizacji 
deszczowej na terenie osiedla przy ulicy Szkolnej,
- rozpoczęciem budowy nowej nawierzchni ul. Szym-
borskiej od skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzy-
żowania z ul. Prusa,
- rozpoczęciem budowy nowej nawierzchni ul. Prusa 
od skrzyżowania z ul. Szymborskiej do  skrzyżowania 
z ul. Orzeszkowej,
- rozpoczęciem budowy obwodnicy Piechowic, w czę-
ści dofinansowanej przez naszą gminę w zakresie bu-
dowy pełnego skrzyżowania z ulicą Polną i przebudo-
wą ulicy Zamkowej,
- budową mikroinstalacji fotowoltaicznych dla bu-
dynku Szkoły Podstawowej nr 2 i Przedszkola Samo-
rządowego nr 2,
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- kontynuacją rozbudowy monitoringu miejskiego,
- montażem krzesełek i nowych wiat dla zawodników 
na stadionie miejskim oraz modernizacją ogrodzenia 
płyty boiska,
- montażem nowych urządzeń na placu zabaw przy  
ul. Lipowej,
- zakupem nowych urządzeń do skateparku.
To tylko niektóre zadania.
Niestety, z uwagi na ograniczone środki finansowe 
tegorocznego budżetu nie uda się w tym roku zlecić 
przygotowania dokumentacji projektowej budowy 
nowego wiaduktu w ciągu ul. Piastowskiej oraz prze-
budowy lub rozbiórki drugiego wiaduktu. Zadanie to 
musimy odłożyć do  czasu uzyskania dofinansowania 
lub poprawy sytuacji finansowej naszej Gminy.
Szanowni Państwo, przejmując urząd Burmistrza 
Miasta Piechowice postawiłem przed sobą zadanie 
budowy Piechowic lepszych i bardziej przyjaznych dla 
jej mieszkańców. Przede wszystkim chcę być gospoda-
rzem a nie politykiem.  
Zdaje sobie sprawę, że przy małym budżecie nie jest 
łatwo nadrobić kilku straconych lat. Poza tym wów-
czas było więcej możliwości dofinansowania inwesty-
cji miejskich. Teraz jest niestety gorzej.  
Sumując moje dotychczasowe działania oraz ilość 
już wykonanych inwestycji jestem zaskoczony roz-
powszechnianymi na mój temat nieprawdziwymi 
informacjami, w tym o rzekomej niegospodarności 
w zakresie wydatkowania środków publicznych. Wy-
powiedzi te traktuję jako próbę podważenia zaufania 
Mieszkańców do mojej osoby. Nie trudno bowiem do-
myślić się jakie są tego cele. 
W tym miejscu jednak chcę podkreślić, że jako organ 
zobowiązany do należytego wykonywania zadań pub-
licznych staram się je wykonywać w sposób rzetelny, 
w tym zawierać umowy z  osobami należycie wykonu-
jącymi swoje obowiązki. 
Nie jest więc prawdą jakoby komunikacja miejska 
była finansowana z środków uzyskanych z opłat za 
gospodarkę odpadami. To tylko manipulacja słowami.
Podkreślam, że łączne wydatki poniesione na go-
spodarkę odpadami w 2020 r. wyniosły  kwotę 
1.799,908,91 zł. Łączy dochód z opłat za gospodarkę 
odpadami w 2020 r. wyniósł kwotę 1.600 636,11 zł. 
Dopłata więc z budżetu gminy w 2020 roku, z wydat-
ków bieżących, do gospodarki odpadami wyniosła 
kwotę 199.272,80 zł.
Natomiast planowane wydatki na gospodarkę odpa-
dami w 2021 r. wynoszą kwotę 1.983.829,00 zł, a pla-
nowane dochody z tytułu podatku śmieciowego (przy 
uchwalonej przez Radę Miasta stawce 32 zł) wynoszą 
kwotę 1.847.000,00 zł. Przewidywane więc dofinan-
sowanie z budżetu miasta do gospodarki odpadami 
w roku 2021 wyniesie kwotę 57.829,00 zł przy zało-
żeniu, że wszyscy mieszkańcy Piechowic będą płacić 

kwotę 32 zł miesięcznie za osobę.  
W tym miejscu pragnę wskazać, że zmniejszenie czę-
stotliwości odbioru odpadów jest wynikiem zgłoszo-
nych w trakcie sesji Rady Miasta sugestii niektórych 
Radnych o ograniczenie kosztów odbioru, zagospoda-
rowania i transportu odpadów.
Należy w tym miejscu przypomnieć, że zgodnie 
z ustawą wydatki i dochody gospodarki odpadami  
powinny się bilansować. U nas jednak nie ma takiej 
sytuacji. Powoduje to konieczność szukania oszczęd-
ności w wydatkach bieżących.
Należy też przypomnieć osobom rozpowszechniają-
cym nieprawdziwe informacje, że decyzje dotyczące 
ograniczenia kursów autobusów komunikacji miej-
skiej podjąłem w ubiegłym roku, po otrzymaniu infor-
macji o planowanych podwyżkach dopłaty do jednego 
wozokilometra, o czym powiadomiłem Mieszkańców 
Piechowic już we wrześniowym Informatorze Piecho-
wickim. 
Konieczność ograniczenia kursów, z uwagi na wzrost 
kosztów komunikacji miejskiej, najlepiej obrazują 
w poszczególnych latach poniższe cyfry:  
- planowany koszt 1 wozokilometra w 2019r. – 4,97 zł,
  wykonany koszt 1 wozokilometra w 2019r. – 5,58 zł,
  łączne wydatki poniesione na dopłatę do komunika-

cji miejskiej w 2019r. wyniosły – 736.798,53 zł,
- planowany koszt 1 wozokilometra w 2020r. – 6,28 zł,
  łączne wydatki poniesione na dopłatę do komunikcji 

miejskiej w 2020r. wyniosły - 1.130.804,07 zł
- planowany koszt 1 wozokilometra na 2021r. – 6,92 zł,
- planowane wydatki na dopłatę do  komunikacji 

miejskiej w 2021r. przy zmniejszeniu ilości wozoki-
lometrów z 168.311,1km na 164.393,4 km wynoszą  
-  1.137.602,33 zł. Z uwagi na przewidywaną dopłatę 
do kosztów transportu za 2020r. w budżecie na rok 
2021 zaplanowano kwotę 1.209.100,00 zł.

Z powyższych informacji jasno wynika iż podwyżki 
dopłat do komunikacji powodują wzrost wydatków 
a z uwagi na ograniczony budżet liczba kursów komu-
nikacji miejskiej musiała być dostosowana do posiada-
nych przez gminę środków finansowych. Każdy z nas 
mając określone zasoby finansowe wie, że w sytuacji 
ograniczonych środków finansowych ograniczamy 
wydatki, a w tym przypadku gmina musi ograniczyć 
częstotliwość kursów autobusów lub rozważyć podję-
cie innych działań np. wyboru tańszego przewoźnika 
co wymaga zgody Rady Miasta. 
Jak Państwo pamiętacie obiecywałem podjęcie dzia-
łań zmierzających do wyjścia Piechowic ze Spółki 
KSWiK. Nadal to robię. Niestety nie wszystkim to 
podoba się. Są i tacy, którzy próbują mi w tym prze-
szkadzać. Nie zrażam się i robię to co do mnie należy. 
Zapewniam, że będę podejmował wszelkie działania 
mające na celu dokonanie podziału Spółki, w której 
nasza gmina, a tym samym nasi Mieszkańcy są ewi-
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dentnie pokrzywdzeni. Minęło już 11 lat od przekaza-
nia majątku naszej gminy i środków fi nansowych do 
Spółki, a Mieszkańcy w tym czasie nie doczekali się 
realizacji planowanej inwestycji. 
W tym czasie jednak spółka KSWiK realizowała i re-
alizuje wielomilionowe inwestycje na terenie innych 
gmin - współwłaścicieli Spółki, a nasi Mieszkańcy 
pokrywają wielomilionowe straty spółki w wysokich 
opłatach za dostawę wody i odbiór ścieków (obecnie 
straty z lat ubiegłych przekraczają kwotę 40 mln zł), 
powstałe w wyniku realizacji inwestycji w innych gmi-
nach- wspólnikach spółki KSWiK. 
 

Przypominam powyższe informacje ponieważ w lu-
tym br. odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie 
wspólników KSWiK na którym po raz kolejny bę-
dzie głosowany projekt uchwały dotyczący podziału 
spółki KSWiK. Myślę, że z tego powodu, tak jak to 
było poprzednio, będę atakowany.  Mam jednak na-
dzieję, że uda się przejść ten etap, by przystąpić do 
kolejnego etapu czyli przygotowania porozumienia 
wyjścia naszej gminy ze spółki. Uważam, że Piecho-
wiczanie powinni mieć możliwość decydowania 
o tym czy chcą być w spółce KSWiK czy ją opuścić.

Burmistrz Miasta Piechowice
Jacek Kubielski

Nowa strona internetowa Miasta Piechowice

Informujemy, że znowym rokiem zaczęła funkcjo-
nować nowa strona internetowa Miasta Piechowi-

ce: www.piechowice.eu. Zmiana spowodowana była 
wymogiem dostosowania strony miasta do obowiązu-
jących przepisów prawa tj. ustawy z dnia 4 kwietnia 
2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych 
i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Zgod-
nie z prawem, wszystkie podmioty publiczne, w tym 
m.in. urzędy miasta muszą dostosować m.in. swoje 
strony internetowe do osób ze szczególnymi potrzeba-
mi, w tym osób niedowidzących, niewidomych, nie-
słyszących, głuchoniemych. Nasza strona internetowa 
niestety taka nie była. 
Obecnie, nowa strona jest w pełni responsywna co 
oznacza, że dostosowuje się do urządzeń mobilnych 
i jest tak samo funkcjonalna na komputerze, smartfo-
nie i tablecie oraz spełnia wszystkie procedury WCAG 
2.0 tzn., że jest stroną przyjazną osobom niepełno-
sprawnym. Na dole po lewej stronie umieszczony zo-
stał pasek narzędzi ułatwiających do niej dostęp.
Strona została także zmieniona pod kątem wizual-
nym. Nadano jej zupełnie nowy wygląd grafi czny oraz 
jest ona łatwiejsza w nawigacji. Oto najważniejsze ce-
chy naszej nowej strony internetowej. 
Należy dodać, że znajdziecie tam Państwo najbardziej 
aktualne i przydatne informacje o mieście podzielone 
na cztery zakładki: 
- Strona Główna – znajdują się tu aktualności, naj-
świeższe informacje dotyczące Miasta i pracy Urzędu. 
Na dole strony znajdującą się odnośniki do: BIP, infor-
macji o aplikacji Mobywatel, e-puap,  e-usługi oraz sy-
stemu informacji przestrzennej, punktów adresowych 
Gminy Miejskiej Piechowice i Dzienników Ustaw.Już 
na stronie BIP, po lewej stronie, na dole znajdzie Pań-

stwo odesłanie do archiwalnej strony BIP pod nazwą: 
bip archiwum do 12.2020 r. 
- Dla Mieszkańca – tu zamieszczono informacje 
dotyczące MOPS, POK, ZUK Sp z o.o., odpadów 
komunalnych, zarządzania kryzysowego, organiza-
cji pozarządowych, jak też ważne telefony, kontakt 
z urzędnikiem i Radą Miasta. 
- Dla Turysty – znajdziemy tu informacje na temat 
atrakcji turystycznych zarówno Piechowic jak i Kar-
konoszy.
-Dla Inwestorów - umieszczona została oferta inwe-
stycyjna, plany zagospodarowania przestrzennego, 
Studium i informacje o przetargach.
Mamy nadzieję, że nowa strona internetowa spotka 
się z pozytywnym odbiorem i spełni oczekiwania In-
ternautów. Witryna wciąż ulegać będzie rozbudowie  
o nowe treści, jednocześnie chcemy  udoskonalać nasz 
serwis przy Państwa udziale.
Zapraszamy do zgłaszania uwagi i opinii dotyczących 
strony internetowej na adres: promocja@piechowice.pl

Anna Szalej-John
Inspektor ds. promocji, kultury, 

sportu i organizacji pozarządowych
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Co dalej ze skateparkiem?

Budynek POK pięknieje

Informacja o przwyróceniu kursów autobusów mzk

Informujemy, że z uwagi na powrót dzieci klas I-III 
do szkół podstawnych, poczynając od dnia 18 stycz-

nia 2021 roku przywrócono kursy autobusu na linii nr 
,,9’’. I tak:
1. odwieszono kurs wyjeżdżający z Dworca Kolejowego 

PKP w Jeleniej Górze o godzinie 07:01  i powracający  
z Piechowic Górnych o godzinie 08:26;

2. odwieszono kurs wyjeżdżający z Dworca Kolejowego 

PKP w Jeleniej Górze o godzinie 11:53 i powracający  
z Piechowic Górnych o godzinie 12:52;

3. odwieszono kursu wyjeżdżający z Dworca Kolejo-
wego PKP w Jeleniej Górze o godzinie 13:53 i po-
wracający z Piechowic Górnych o godzinie 14:56.

Karolina Sokołowska
Podinspektor ds. obsługi Rady Miasta i transportu

Skatepark przy dworcu PKP od lat był miejscem, 
gdzie piechowicka młodzież spędzała aktywnie 

wolny czas, jeżdżąc na rowerach, deskach czy też rol-
kach. 
Ze względu na zły stan techniczny w lipcu 2020 r. Bur-
mistrz Miasta Piechowice, mając na uwadze zagroże-
nie zdrowia dzieci i młodzieży, musiał zdemontować 
skatepark. Obiekt ten nie spełniał  bowiem standar-
dów bezpieczeństwa. Początkowo planowana była 
wymiana elementów jezdnych rampy. Niestety po do-
konaniu dokładnych oględzin i konsultacjach z pro-
ducentem urządzenie musiało zostać zdemontowane. 
Obecnie rozważa się wybudowanie dla młodzieży ska-
tepark i pumtrack w nowym miejscu, przy ul. Prze-
mysłowej / boisko przy Zespole Szkół Technicznych 
i Licealnych/. Przy czym pumptrack to specjalnie za-

projektowany tor przeszkód dla rowerów, deskorolek 
itp., składający się z garbów, zakrętów profilowanych 
oraz ewentualnie małych "hopek", aby poruszanie się 
na rowerach czy też rolkach było dostatecznie uroz-
maicone.
Trzeba pamiętać, że budowa takiego obiektu musi 
uwzględniać między innymi odpowiednie podłoże 
i budowę bezpiecznych ramp. Aktualnie przystępuje-
my więc do przygotowania projektu zagospodarowa-
nia działki. Na ten cel w budżecie gminy przeznaczo-
no kwotę 65.000 zł. O kolejnych etapach tego projektu 
będziemy informować w kolejnych numerach Infor-
matora i na Facebooku.

Anna Szalej-John
Inspektor ds. promocji, kultury, 

sportu i organizacji pozarządowych

Mimo tego, że jeszcze 20 lat temu nikt widział 
możliwości podźwignięcia budynku Piechowi-

ckiego Ośrodka Kultury z zapaści, w której się znalazł 
ze względu na zły stan techniczny, dzisiaj budynek ten 
jest już w niezłym stanie. Sukcesywne remonty pro-
wadzone od 2004 roku małymi kroczkami przyniosły 
zdecydowaną poprawę stanu technicznego. Wszystkie 
3 kondygnacje budynku POK o łącznej powierzchni 
762 m²  zostały nie tylko wyremontowane, ale i właś-
ciwie zaadoptowane na potrzeby działalności kultu-
ralnej. Największy jednak zakres prac remontowych 
przeprowadzono w minionych trzech latach, w któ-
rych to POK otrzymał wsparcie finansowe w postaci 
dotacji celowej z budżetu Gminy Miejskiej Piechowi-
ce. Były to prace polegające na: 
2018r – likwidacji barier architektonicznych na par-
terze budynku Piechowickiego OśrodkaKultury po-

przez przebudowę holu i wejścia do sali widowisko-
wej, 
2019r - wymianie stolarki okiennej oraz kapitalnym 
remoncie WC w budynku Piechowickiego Ośrodka 
Kultury, 
2020r - wykonanie elewacji tylnej i bocznej ściany bu-
dynku Piechowickiego Ośrodka Kultury.
Właśnie ze względu na prace budowlane zakończone 
w listopadzie 2020 r. przekazujemy ten materiał do 
Informatora. Patrząc dzisiaj na tylną i boczną elewa-
cję budynku POK, aż chce się powiedzieć - zobaczcie 
jak pięknie wygląda POK od strony ul. Nadrzecznej. 
Na tym jeszcze nie koniec dobrych wiadomości na te-
mat stanu technicznego POK-u. W czasie  zamknięcia 
budynku z powodu COVID -19 załoga POK samo-
dzielnie przeprowadziła renowację starych i mocno 
zniszczonych schodów drewnianych łączących parter  
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z II piętrem ośrodka kultury. Balustrady, tralki, pod-
stopnie oraz pochwyty zostały oczyszczone z kilku 
warstw farby olejnej i pomalowane impregnatem do 
drewna. Z pomocą stolarza wymieniono metalową 
kratkę udającą balustradę I biegu schodów na drew-
nianą, a całość zwieńczyły kuliste uchwyty. Wszystkie 
te prace były możliwe dzięki wsparciu finansowemu 
ze strony Gminy Miejskiej Piechowice oraz dzięki po-
nadprzeciętnym umiejętnościom i wielkiej pracowi-
tości kobiecej załogi POK.
Dlatego w tym miejscu serdecznie dziękuję za wspar-

cie moich starań Burmistrzowi Miasta Piechowice 
i Radnym Rady Miasta Piechowice oraz wspaniałym 
paniom, które pracują w Piechowickim Ośrodku Kul-
tury. Naszym mieszkańcom obiecuję natomiast, że 
w roku 2021 dołożę wszelkich starań, aby frontowa 
elewacja ośrodka kultury była równie piękna jak tyl-
na. W kontekście remontu frontowej ściany budynku 
kilkakrotnie byłam już pytana „Co będzie z mura-
lem?”. Odpowiadam – mural zostaje!

Anna Kalisz
Dyrektor Piechowickiego Ośrodka Kultury

Podziękowania

Brawa dla Wiktorii Zawadziłło!!!

Serdecznie dziękujemy Panu Januszowi Bryliń-
skiemu, Prezesowi Wepa Piechowice sp. z o.o.  za 

wsparcie działalności Przedszkola poprzez nieodpłat-
ne przekazanie środków higienicznych. 
Taka pomoc materialna znacznie ułatwi funkcjono-
wanie placówki szczególnie w czasie pandemii, kiedy 

finanse przedszkola są bardzo ograniczone, a koniecz-
ność pracy w reżimie sanitarnym wymaga dużego na-
kładu finansowego. 

Dzieci, Dyrektor i Pracownicy 
Przedszkola Samorządowego nr 2 w Piechowicach

Wiktoria Zawadziłło reprezentująca UKS KRO-
KUS PIECHOWICE wywalczyła brązowy 

medal na ogólnopolskich zawodach klasyfikacyjnych 
„Celuj w Igrzyska” w kategorii JUNIORKA w biegu in-
dywidualnym. Jest to historyczny moment dla klubu, 
gdyż do tej pory startowali tylko reprezentanci w kate-
goriach młodzików. Wiktoria jest absolwentką Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Piechowicach.
W kolejnym dniu Wiktoria Zawadziłło wywalczy-
ła srebro w biegu sprinterskim w XI edycji „Celuj 
w Igrzyska” w biathlonie. Narodowy Program Roz-
woju Biathlonu „Celuj w Igrzyska” jest ogólnopolskim 
programem o sportowo-społecznym charakterze, 

adresowanym do młodzieży trenującej biathlon. Po-
pularyzacja oraz promocja idei olimpijskiej jest jed-
nym z najważniejszych priorytetów w tym projekcie. 
Podstawowe cele programu to integracja środowiska 
biathlonowego wokół idei młodzieżowego współza-
wodnictwa, promocji zdrowej i opartej o zasady fair-
-play rywalizacji oraz tworzenie nowoczesnych form 
organizacji zawodów.
Wielkie gratulacje zarówno dla Wiktorii jak i dla tre-
nerów.

Ewelina Jedziniak
Trener UKS KROKUS
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Podziękowania

Rok 2020 w kole NR9 PZERiI

Złote Gody

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach składa serdeczne podziękowania dla anonimowej 
Mieszkanki Piechowic, która w okresie przedświątecznym przekazała dla osób potrzebujących z tere-

nu naszej gminy 10 bonów po 50 zł do sklepu LIDL.        
Kierownik 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piechowicach
Jolanta Karońska

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Piechowicach 
w dniu 28 grudnia 2020 roku  odbyły się  dwie 

uroczystości z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego 
tzw. Złote Gody. Jubilatów uhonorowano medalami 
"Za długoletnie pożycie małżeńskie" nadanymi przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Medale z rąk  Burmistrza Miasta Piechowice Pana Ja-
cka Kubielskiego oraz gratulacje i życzenia odebrali 
Państwo:

Ryszard i Danuta Śliwka
Wiesława i Ryszard Bąk

Spotkanie odbyło się w uroczystej atmosferze. Nie za-
brakło w tym dniu prawdziwych emocji, wzruszeń, 
radości i wspomnień sprzed lat. Były kwiaty, pamiąt-
kowe dyplomy oraz tradycyjna lampka szampana. Ju-
bilatom życzymy wszystkiego najlepszego, dużo zdro-
wia i kolejnych wspaniałych lat życia małżeńskiego.

Kamila Winiarz
Zastępca Kierownika USC

Od wielu lat w miesiącu styczniu organizujemy  
zebranie członków podsumowujące realizację 

działań w poprzednim roku i zatwierdzaliśmy plan na 
bieżący rok. Panująca pandemia i wynikające z niej 
obostrzenia uniemożliwiają spotkanie kilkudziesięciu 
osób w jednym miejscu.  
Dlatego postanowiłem w ten sposób poinformować 
członków i mieszkańców Piechowic o zrealizowanych 
zadaniach w 2020 roku.Nasze koło liczy około 250-ciu 
członków, poniżej zrealizowane zadania:
- karnawał 2020 to dwa popołudniowe wieczorki ta-
neczne (fajfy) w POK i Karnawałowy Bal Przebierań-
ców w OSP.  
- w marcu rozpoczęliśmy realizację zadania publiczne-
go z zakresu profilaktyki zdrowotnej „Impresje rucho-

we dla seniorów” – przerwała je pandemia powrócili-
śmy do realizacji w czerwcu i 30 września uroczystym 
spotkaniem zakończyliśmy – zadanie uzyskało bardzo 
pozytywną opinię i zostało podjęte do dalszego kon-
tynuowania przez Miejski Klub Seniora które niestety 
przerwał drugi atak wirusa.
-w czasie pandemii od marca do czerwca podjęliśmy 
w oparciu o wolontariat produkcję maseczek które 
w ilości około 550 sztuk rozdaliśmy Piechowickim se-
niorom  
- od 30 czerwca do 12 lipca grupa 40 seniorek i se-
niorów uczestniczyła w turnusie wczasowym nad mo-
rzem w Dźwirzynie – wczasy udane uczestnicy zado-
woleni
- 25 lipca i 12 września realizowaliśmy kolejne dwa 
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zadania publiczne z zakresu rozwoju wspólnot lokal-
nych „Sportowy Piknik Seniorów” -105 uczestników 
i „ Festyn Święto Pieczonego Ziemniaka” – 95 uczest-
ników.
Imprezy piknikowe dobrze zorganizowane z cieka-
wym programem, z muzyką i dobrym jedzeniem zdo-
bywają coraz większą popularność. 
Obydwa pikniki odbyły się na terenie rekreacyjnym 
ogrodu „Papiernik”
- 11 sierpnia 36 osób zwiedzało Kopalnię  węgla 
w Wałbrzychu
- miejska akademia z okazji Międzynarodowego Dnia 
Inwalidy odbyła się
28 sierpnia w sali OSP – w programie część oficjalna, 
artystyczna (występ Szklarek) i wieczorek taneczny
- 24 września 49 osób uczestniczyło w wycieczce do 
Kotliny Kłodzkiej, zwiedziliśmy Zamek Grodno w Za-
górzu Śląskim, Pałac Marianny Orańskiej w Kamieniu 
Ząbkowickim i Ząbkowice Śląskie z krzywą wieżą
- 3  października ponad 40 osobową grupą godnie 
reprezentując Piechowice uczestniczyliśmy w koloro-
wym korowodzie Seniorów w Jeleniej Górze inaugu-
rującym obchody Międzynarodowego Dnia Seniora. 
Realizację dalszych zadań (wycieczka i Akademia 
miejska) przerwał drugi atak wirusa. Pozostałe pie-
niądze z obchodów Dnia Seniora dokładając udział 
własny za  aprobatą Burmistrza Miasta Piechowice 
przekazaliśmy na zadania statutowe. W grudniu od-
wiedziliśmy wszystkich samotnych seniorów mieszka-
jących w Piechowicach - ponad 80 osób, wręczyliśmy 
podarunki mikołajowe  z życzeniami z okazji Dnia Se-
niora i zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

Realizacja wymienionych zadań w tym ciężkim roku 
była możliwa dzięki przychylności,  aprobacie i wspar-
ciu finansowym Burmistrza Miasta Piechowic Jacka 
Kubielskiego, Przewodniczącego Rady Miasta Piecho-
wice Józefa Nadolnego, pracowników Urzędu Mia-
sta i radnych Rady Miasta, za co składam w imieniu 
wszystkich członków serdeczne podziękowania. Dzię-
kuję Prezesowi OSP Waldemarowi Wojtasiowi i Pre-
zesowi  ROD Papiernik Mirosławowi Michałowskie-
mu za konstruktywną współpracę. 
W imieniu Zarządu dziękuję wszystkim członkom za 
uczestnictwo w imprezach  oraz dużej grupie która 
jako wolontariusze pomagała w ich realizacji infor-
muję o planowanych w 2021 roku wczasach nad mo-
rzem w Dźwirzynie – szczegóły w ogłoszeniach. 

Henryk  Janowski
Prezes Koła nr 9 PZERiI
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Półkolonie zimowe w Szkole Podstawowej nr 1

W roku szkolnym 2020/2021 ferie zimowe dla 
uczniów z całego kraju odbywały się w jednym 

terminie i trwały od 4 do 17 stycznia 2021 r. 
Szkoła Podstawowa nr 1 w Piechowicach zapropono-
wała uczniom klasy I, II, III udział w półkoloniach 
zimowych zorganizowanych w placówce zgodnie 
z wytycznymi MEN, MZ i GIS, spełniając warunki 
bezpieczeństwa w czasie pandemii.
Oferta spędzenia czasu wolnego w sposób aktywny 
i twórczy spotkała się z bardzo dużym zainteresowa-
niem zarówno wśród dzieci i rodziców, dlatego utwo-
rzono dwie grupy dla uczestników tegorocznych pół-
kolonii. 
Naszym celem był bezpieczny i kreatywny udział w za-
jęciach opiekuńczych, wychowawczych, dydaktycz-
nych i rekreacyjnych w miłej i przyjaznej atmosferze 
na terenie naszej szkoły. Każdego dnia doskonaliliśmy 
swoje umiejętności, zdolności oraz rozwijaliśmy zain-
teresowania mając do wyboru różne formy aktywno-
ści, między innymi twórczość plastyczną, techniczną, 
muzyczną, umysłową i sportowo- ruchową. Wspólnie 
uczyliśmy się i bawiliśmy na świeżym powietrzu wy-
korzystując zimową aurę.
Mieliśmy wiele ciekawych pomysłów i propozycji 
podczas wspólnych spotkań. To był dobrze wykorzy-
stany czas, nie było miejsca na nudę. Nawiązaliśmy 
nowe przyjaźnie i mamy wiele ciekawych, wesołych 
wspomnień z tegorocznych półkolonii zimowych. 

Czas odpoczynku był inspirujący i ciekawy między 
innymi dzięki bogatej ofercie zaproponowanej przez 
organizatora i prowadzącą zajęcia oraz zaangażowa-
niu i wsparciu dyrektora szkoły. 

Monika Filuś
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
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Klub Logiczny w okresie pandemii nie próżnował

Jesień 2020 r. to okres szczególnego zaostrzenia 
przepisów sanitarnych związanych z pandemią Ko-

rona-wirusa. Jednak uprawianie sportów umysłowych 
w stosunku w do innych dziedzin kultury fi zycznej 
było dla nas łatwiejsze choć wymagało opanowania 
nowych umiejętności. Spotkania Klubu Logicznego 
przeniosły się na Discorda gdzie nasi zawodnicy mogą 
swobodnie rozmawiać, w razie potrzeby widząc się 
i pisząc do siebie na chacie tekstowym. Komunikator 
ten umożliwia też umieszczanie na nim materiałów 
szkoleniowych. Natomiast pełnowartościowe szkole-
nia, treningi i rozgrywki w zakresie brydża prowadzi-
my na platformie Bridge Base Online, a szachowe na 
platformie ChessKid.
Kluby sportowe jeszcze jesienią mogły, zachowując 
odpowiednie reżimy sanitarne prowadzić, treningi, 
szkolenia i zawody w realu. Skorzystaliśmy z tej moż-
liwości organizując Zgrupowania Sportowe w najbliż-
szej okolicy. Pierwsze dla 14 osób, pod nazwą „Nauka 
Brydża w Weekend” odbyło się w dniach 13-15 listo-
pada w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Plum” 
w Piechowicach i poświęcone było początkującym 
brydżystom m.in. z Klasy Sportów Umysłowych, któ-
ra została założona w tym roku w szkole Podstawowej 
nr 1 w Szklarskiej Porębie.
Naukę brydża sportowego prowadziliśmy poprzez 
gry wstępne, wista oraz mini-brydża. W ostatnim 
dniu początkujący uczestnicy potrafi li już zagrać 
mały turniej brydża towarzyskiego,  a zaawansowani 
Młodzieżowi Animatorzy, pomagający nam w szkole-
niu, turniej brydża sportowego. Podczas Zgrupowa-
nia jego uczestnicy mogli rozwiązać swoje problemy 
sprzętowo-internetowe z pomocą zaprzyjaźnionego 
z Klubem Logicznym informatyka Pana Bartosza 
Bryniarskiego. W sobotę w ramach odciążenia gim-

nastykowanego wciąż umysłu, zorganizowaliśmy  wy-
cieczkę na Bobrowe Skały z ogniskiem i pieczeniem 
kiełbasek. Śniadania i kolacje, dla obniżenia kosztów 
Zgrupowania, organizowaliśmy samodzielnie pod 
wodzą Pani Katarzyny Rębisz, a na sobotni obiad za-
mówiliśmy pizzę.
W ostatni wspólny wieczór (zieloną noc) Młodzieżo-
wi Animatorzy Sportów Umysłowych zorganizowali 
wszystkim Salon Gier Różnych, w którym można było 
sporo wygrać, zakończony popularną grą „W Ma-
fi ę”. Na zakończenie Zgrupowania wręczono nagro-
dy i wyróżnienia, a dzieci wyedukowane i wszystkie 
zdrowe zostały odebrane przez rodziców.
Drugie Mikołajkowe Zgrupowanie z naszą pomocą 
zorganizował i w dużej części sfi nansował Dolnośląski 
Związek Brydża Sportowego przy współpracy z Mił-
kowickim Klubem Brydża Sportowego w Ośrodku 
Wypoczynkowym „Zającówka” w Szklarskiej Porębie 
w dniach 4-6 grudnia. Łącznie w tej imprezie wzięły 
udział 32 osoby, z czego 14 uczestników było od nas.
Spotkanie młodych brydżystów z Dolnego Śląska mia-
ło przede wszystkim charakter szkoleniowy. Zajęcia 
prowadziło dwóch wybitnych, acz też młodych trene-
rów, Patryk Patreuha - Mistrz Międzynarodowy oraz 
Piotr Marcinowski – Arcymistrz brydża sportowego. 
Panowie zorganizowali też uczestnikom wieczorne 
Turnieje Brydżowe, na których można było przetesto-
wać nabywane umiejętności.
Dla przewietrzenia naszych umysłów zorganizowa-
liśmy w sobotę wycieczkę na Skalne Baszty i Krucze 
Skały, które znajdują się na terenie Szklarskiej Poręby. 
W niedzielę odwiedził nas Mikołaj wręczając wszyst-
kim uczestnikom przygotowane prezenty w zamian za 
odpowiedzi na problemy brydżowe lub za wykonanie 
występu artystycznego.



15Informator Piechowicki  •  Styczeń 2021  •  numer 01/21

Grudzień w Chatce Puchatka

Grudzień ma w kalendarzu specyfi czne miejsce. 
Choć w pogodzie co raz bardziej powiewa chło-

dem, to  nam samym cieplej robi się w duszy i na sercu.  
Każdy rok jest inny, ma swoje "niespodzianki". Jednak 
grudzień to miesiąc wypełniony  naszymi pięknymi 
tradycjami., o które warto dbać i przekazywać młod-
szym pokoleniom. 
W Chatce Puchatka nie zabrakło w tym roku tego, co 
od lat wprowadza nas w klimat wyjątkowych świąt 
Bożego Narodzenia. Mikołaj cieszy prezentami, a za-
razem uczy obdarowywania innych. Dzieci przygo-
towały  podarunki oraz kartki świąteczne dla swoich 
bliskich. W naszych progach po raz kolejny zawita-
li muzycy ze stowarzyszenia  Pro Arte. Tym razem  
wprowadzili nas w klimat świąteczny  poprzez muzy-

kowanie i wspólne odśpiewanie pastorałki:" Kolędnicy, 
wędrownicy". Nie obyło się również bez tradycyjnego 
piernikowania. Wszyscy się do tego dnia szykowali-
śmy i choć nie udało się przeprowadzić w przedszko-
lu, to w wielu rodzinach udało się wypiec i udekoro-
wać  pachnące miodem pierniczki, które były ozdobą 
pachnących Bożonarodzeniowych drzewek.
Ważnym akcentem przedświątecznego czasu jest 
przygotowywanie stroików bożonarodzeniowych. 
W  naszym przedszkolu został zorganizowany kon-
kurs na najładniejszy stroik. Dekoracje przyniesione 
przez  dzieci cieszyły zarówno wyglądem jak i zapa-
chem świerku, cynamonu , sianka... Podziękowania 
składamy  całym rodzinom przedszkolaków, a przede 
wszystkim najmłodszym za zaangażowanie w przygo-

Tej jesieni Klub Logiczny zrealizował też trwałą część 
Projektu Grantowego w ramach którego, zostaną po-
nownie uruchomione w Piechowicach Szachy Plene-
rowe na Skwerku Pokoleń, koło Orlika i przejazdu ko-
lejowego. Zakupiliśmy odpowiednie fi gury oraz został 
zbudowany boks do ich zabezpieczania. Instalacja zo-
stała zmagazynowana na okres zimowy i uruchomimy 
ją wiosną wraz ze stolikami szachowymi, które zosta-
ną zaopatrzone na stałe w bierki do gry. W ramach 
tego Grantu fi nansowanego przez Lokalną Grupę 

Działania „Partnerstwo Ducha Gór” Klub Logiczny 
został zaopatrzony w sprzęt multimedialny używany 
m.in. podczas szkoleń i treningów. Natomiast latem 
na Warsztatach Ekologiczno-Logicznych, które odby-
ły się nad Jeziorem Sławskim wykształcono dorosłych 
i młodzieżowych Animatorów Sportów Umysłowych, 
którzy aktualnie wspierają naukę gry w brydża i sza-
chy swoje młodsze koleżanki i kolegów.

Lech Rębisz
Prezes Klubu Logicznego
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towanie  tych pięknych dekoracji. Każda z nich zasłu-
giwała  na miejsce na świątecznym stole i oczywiście 
na nagrodę. 
Dziękujemy Radzie Rodziców za przygotowanie słod-
kiego poczęstunku w dniu odwiedzin Mikołaja.

Niech się spełnią wszystkie noworoczne życzenia!
I te łatwe i te trudne do spełnienia.
Niech się spełnią te duże i te małe,

Te mówione głośno albo niewypowiadane wcale.
Niech się w nowym roku spełnią wszystkie 

– krok po kroku!
Tego Wszystkim życzą w Nowym 2021 Roku.

Dyrektor, nauczyciele oraz cały personel 
Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piechowicach

Anna Kubasiewicz 
wychowawca w Przedszkolu Samorządowym 

nr 1w Piechowicach

„Przedszkolaku Przyroda Cię Potrzebuje„

W ramach realizacji programu „Przedszkolaku 
przyroda Cię potrzebuje”, w grupie Misiów od-

było się drugie spotkanie pt. „Uczymy dzieci, jak żyć 
bez śmieci”.
Podczas zajęcia dzieci zastanawiały się  co zrobić 
aby nasze domy i miasta oraz lasy i rzeki były czyste 
i piękne.Przedszkolaki bezbłędnie stwierdziły, że trze-
ba dbać o przyrodę, segregować  odpady aby można 
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Jasełka

je było ponownie wykorzystać. Były również zajęcia 
praktyczne-sprawdzające umiejętności segregacji 
odpadów z podziałem na plastik, szkło, papier, bio 
i zmieszane. Dzieci dowiedziały się, że nie można do 
śmieci wyrzucać baterii, telefonów oraz lekarstw, te 
należy oddawać w sklepach/aptekach. Końcowym za-

daniem zajęć miało być wykonane eko-robotów ale, że 
czas świąteczny zrobiliśmy Eko-aniołki.
                                                                                 

mgr Grażyna Popera
Nauczyciel Grupy MISIE

W tym roku we wszystkich grupach przedszkol-
nych, przygotowania do Bożego Narodzenia 

przebiegały jak co roku zgodnie z planem. Dzieci wy-
konywały ozdoby, ubierały choinkę, ozdabiały swoje 
salę, przygotowywały się do światlejszych występów 
a także przygotowywały drobne upominki świątecz-
ne dla bliskich. Przedszkole pachniało pierniczkami, 
ciasteczkami i magią świat. Jednak nie wszystko odby-
ło się tradycyjnie. Przygotowane przez przedszkolaki  
przedstawienie jasełkowe w związku z pandemią nie 
odbyło się z udziałem rodziców ani osób bliskich. Nie-
mniej jednak bliscy mieli możliwość obejrzenia wy-
stępów dzieci, które zostały nagrane przez nauczyciel-

ki i rozesłane do rodziców. Dzieci wystąpiły z wielkim 
zaangażowaniemco wywołało wzruszenie i podziw 
u wszystkich oglądających przedstawienie. 
Serdecznie dziękujemy Rodzicom za pomocw przygo-
towaniu stroi do przedstawień jasełkowych, Księdzu 
Proboszczowi, Ryszardowi Soroce za życzenia i opłat-
ki. Mamy nadzieję, że następne uroczystości odbędą 
się w przedszkolu i z udziałem rodziców. Tego Pań-
stwu i sobie życzymy w Nowym Roku.

Nauczyciel Grupy ZAJĄCZKI 
mgr Sylwia Januszkiewicz
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Czyszczenie rzeki

W związku z licznymi pytaniami odnośnie zaroś-
niętej drzewami i krzewami naszej rzeki Ka-

miennej Urząd Miasta w Piechowicach informuję, że 
rzeki i potoki na terenie naszej gminy są w zarządzie 
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim, który jest odpo-
wiedzialny za utrzymanie w należytym stanie koryt 
cieków wodnych. Aby zapobiec dalszemu zarastaniu 
rzeki zostały przeprowadzone procedury przetargowe 
dla zadań związanych z udrożnieniem rzeki Kamien-
na oraz potoku Mała Kamienna. Do ogłoszonych 
dwukrotnie przetargów nie wpłynęła żadna oferta,  
w związku z czym zostały one unieważnione i przenie-
sione na kolejny termin. Ponadto z informacji prze-

kazanych przez PGW Wody Polskie Nadzór Wodny  
w Jeleniej Górze wynika, że istniejąca zabudowa regu-
lacyjna na rzece Kamienna w Piechowicach, po wyko-
nanych robotach remontowych w latach 2000-2008, 
jest w dobrym stanie technicznym i wymaga jedynie 
przeprowadzenia prac polegających na oczyszczeniu 
koryta rzeki z drzew i krzewów oraz naprawą w kilku 
miejscach muru oporowego. Niedawno został zakoń-
czony remont muru w rejonie ul. Kryształowej, wyko-
nanie pozostałych wyżej wymienionych prac na całej 
długości rzeki i potoku planowane jest na 2021 rok.

Podinspektor ds. ochrony środowiska
Andrzej Grysiński
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