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Informacja Burmistrza
Miasta Piechowice
Drodzy Mieszkańcy Piechowic,
minął trzeci rok mojej kadencji, w którym pomimo utrzymujących się ograniczeń dla mieszkańców
jak i przedsiębiorców oraz w związku ze zmieniającymi się przepisami prawa i zasadami wykonywania
zadań własnych gminy, udało się zrealizować w Piechowicach w roku 2021 szereg inwestycji, które
były długo oczekiwane w naszym mieście, a w szczególności:
• rozpoczęła się budowa obwodnicy Piechowic w części dofinansowanej przez naszą gminę, w
zakresie pełnego skrzyżowania z ulicą Polną i przebudową ulicy Zamkowej,
• wybudowano sieć kanalizacji deszczowej w ul. Reja i brakującego odcinka ul. Prusa,
• przebudowano nawierzchnię ul. Reja,
• przebudowano nawierzchnie drogi dojazdowej w rejonie Kościoła na osiedlu Piastów,
• zmodernizowano oświetlenie uliczne w rejonie ul. Kościuszki, Kopernika i parku przy Kolorowej,
• przebudowano kanalizację deszczowa na osiedlu przy ul. Szkolnej,
• zaktualizowano dokumentacje projektową sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kryształowej na odcinku od ul. 1 Maja do drogi krajowe nr 3,
• wykonano remont instalacji wodno-kanalizacyjnej i przeciwpożarowej w Przedszkolu Samorządowym nr 2,
• wykonano I etap przebudowy trybuny na stadionie miejskim w Piechowicach,
• wykonano nową nawierzchnie Alei St. Łuczyńskiego,
• sporządzono projekt i uzyskano pozwolenie na rozbudowę cmentarz komunalnego w Piechowicach,
• rozpoczęto II etap budowy łącznika pomiędzy ul. Kryształowa a ul. Szkolną w trakcie realizacji,
• rozpoczęto przebudowę odcinka ul. Szymborskiej i Prusa – inwestycja jest w trakcie realizacji z
uwagi na opóźnienia w wykonaniu umowy, leżącej z winy wykonawcy.
To tylko część inwestycji jakie zostały wykonane w Piechowicach.
Oczywiście nie wszystkie planowane inwestycje w budżecie gminy na roku 2021 udało się zrealizować z uwagi na ograniczone środki finansowe gminy czy też z powodu przedłużającej się procedury
związanej z uzyskaniem właściwych zezwoleń, bez których nie można ich realizować, np.:
• z powodu przedłużającej się procedury związanej z wyborem wykonawcy na realizacje I etapu
budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Kryształowej oraz potrzebę podpisania porozumienia na
zajęcie pasa drogi wojewódzkiej i dopiero w styczniu bieżącego roku został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa na realizację inwestycji,
• z uwagi na ograniczenia finansowe oraz problemy związane z pozyskaniem niezbędnego terenu
do realizacji miejsca pamięci przy ul. Cieplickiej nie było możliwości zrealizowania przedmiotowego zadania.
Niemniej jednak w miejsce ww. inwestycji, zostały wykonane inne, nie planowane w budżecie,
inwestycje takie jak przebudowa ul. Reja czy przebudowa drogi w Piastowie i remont Alei St. Łuczyńskiego oraz przebudowa oświetlenia ulicznego na ul. Kościuszki i Kopernika. Dodaję, że inwestycje,
które nie mogliśmy wykonać zostaną wykonane w późniejszym terminie.
W 2022 roku będziemy kończyć inwestycje rozpoczęte w poprzednim roku takie jak: II etap budowy łącznika pomiędzy ul. Kryształowa a ul. Szkolną oraz przebudowę odcinka ul. Szymborskiej i ul.
Prusa do ul. Orzeszkowej.
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W roku 2022 rozpoczniemy wykonanie kolejnych inwestycji w gminie, w tym między innymi:
• rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kryształowej – II i III etap,
• budowę wiaduktu drogowego nad linia kolejową w ciągu ulic Piastowskiej i Kolejowej w trybie
zaprojektuj i wybuduj,
• przebudowę ulic Szkolnej i Orzeszkowej w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na
przejściach dla pieszych przy naszych szkołach,
• termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 1,
• budowę infrastruktury służącej wytwarzaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w
tym mikroinstalacji) w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 2,
• II etap przebudowy ul. Prusa,
• rozbudowę monitoringu miejskiego - kolejny etap rozbudowy,
• kolejny etap modernizacji Stadionu Miejskiego w Piechowicach,
• przebudowę chodnika przy ul. Kryształowej - centrum Piechowic,
• kolejny etap rewitalizacji osiedla przy ul. Szkolnej - budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy budynkami ul. Szkolna 5 i 9,
• budowa kanalizacji deszczowej od ul. Orzeszkowej do ul. Sienkiewicza.
To także tylko część inwestycji. O pozostałych można przeczytać w budżecie gminy na rok 2022
oraz poniżej w artykule Skarbnika Miasta Piechowice.
Jednak należy pamiętać, że zawrotne tempo wzrostu cen materiałów i usług może spowodować
konieczność weryfikacji zdań inwestycyjnych.
W zakresie budżetu na rok 2022 powiem tylko tyle, że uchwała budżetowa określiła dochody
gminy na kwotę 39.489.095,01 zł. Natomiast na zadania inwestycyjne przeznaczono w budżecie
kwotę łączną 23.869.902 zł.

Wspomnę też o KSWiK
Tak jak obiecałem Państwu nie poddaję się w sprawie KSWiK. Jak już informowałem w poprzednim numerach Informatora Piechowickiego, w minionym roku zostały wreszcie podjęte uchwały w
sprawie zgody Wspólników na podział spółki przez wyodrębnienie ze spółki zorganizowanych części
przedsiębiorstwa i przeniesienie tego majątku do naszej spółki ZUK oraz nowo założonej spółki Gminy Podgórzyn. Niestety spółka KSWiK zwlekała w minionym roku z podjęciem działań zmierzających
do jej podziału, a równocześnie podejmowała działania niekorzystne dla gmin planujących wyjście ze
spółki takie jak zwiększanie zadłużenia czy scedowania koszów podziału na Piechowice i Podgórzyn.
Z uwagi na powyższe tak Piechowice jak i Podgórzyn zostały zmuszone do pokrycia tych kosztów i z
tego powodu nasza gmina dofinansowała naszą spółek ZUK w celu umożliwienia jej podpisanie umowy na wycenę spółki KSWiK i drugą na przygotowanie projektu tzw. planu podziału spółki KSWiK z
załącznikami.
Poza tym w listopadowym Informatorze Piechowickim 2021 roku pisałem, że zamierzam złożyć
pozew o uchylenie uchwały nr 1/XI/2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. z siedzibą w Bukowcu z dnia 5 listopada 2021
roku w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania do kwoty 5 milionów złotych oraz
ustanowienie zabezpieczenia z tym związanego i wyrażenia zgody na zawarcie umowy na wykonanie
inwestycji pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Szklarskiej Porębie w zakresie zwiększenia przepustowości i usuwania związków biogennych wraz z budową stacji higienizacji
i granulacji osadów – Etap II”. Informuję Państwa, że pozew przeciwko KSWiK został złożony w
sądzie. Takie same działania zostały podjęte przez Gminę Podgórzyn.

Wspomnę też o sprawie propozycji powiększenia Karkonoskiego
Parku Narodowego
Jak zapewne Państwo pamiętacie w minionym roku, na wniosek Komisji ds. Komunalnych, Rolnych
i Ochrony Środowiska zawarty w jej protokole nr 5/2020 z dnia 21.06.2021 roku podjąłem decyzje o
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przeprowadzeniu konsultacji społecznych w przedmiocie poszerzenia granic KPN. Pomimo zakończenia konsultacji, w których w większość mieszkańców wypowiedziała się przeciw poszerzeniu KPN
projekt ten wciąż budzi duże poruszenie osób zainteresowanych tym tematem. Należy w tym miejscu
powiedzieć, że to czy KPN zostanie powiększony czy też nie, zależy od Rady Miasta Piechowice, w
której kompetencji to pozostaje. Nie można pominąć faktu, że sprawą zainteresowani są polscy parlamentarzyści. Bardzo żałuje, że nie doszło do wizyty w naszym mieście Pani Małgorzaty Golińskiej
Sekretarza Stanu, Głównego Konserwatora Przyrody.
* * *
Szanowni Państwo, pomimo pojawiających się trudności nadal staram się walczyć o Piechowice lepsze
i bardziej przyjazne dla jej mieszkańców. Cieszę się, że w roku 2021 udało się pozyskać z zewnątrz
dla naszej gminy łączną około 14 milionów złotych, które zostały przeznaczone na wyżej wskazane gminne inwestycje, w tym:

2 585 664,99 zł

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Piechowicach Górnych.

400 000,00 zł

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na realizację zadań poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego na przejściach dla pieszych przy Szkołach
Podstawowych nr 1 i 2.

9 500 000,00 zł

w ramach programu „Polski Ład” na realizację budowy
wiaduktu drogowego nad linią kolejową Jelenia Góra
– Szklarska Poręba w Piechowicach w km 13,748.

255 914,77 zł

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 20142020 na budowę infrastruktury służącej wytwarzaniu
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w Szkole
Podstawowej nr 2 oraz Przedszkolu Samorządowym nr 2.

1 233 286,42 zł

w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
na realizację budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Piechowicach Górnych.

Resumując, Państwu jako mieszkańcom Piechowic pozostawiam ocenę mojej pracy. Możecie sami
ocenić i porównać to co zostało zrobiono zanim objąłem urząd Burmistrza Miasta Piechowice z tym co
zostało zrobione po listopadzie 2018 roku, czyli po objęciu przeze mnie tego stanowiska. Oczywistym
jest to, że nie da się zaspokoić potrzeb każdego mieszkańca Piechowic choć bardzo bym tego chciał.
Serdecznie Państwa pozdrawiam i jeszcze raz życzę wszystkiego dobrego w Nowym Roku.
Burmistrz Miasta Piechowice
Jacek Kubielski
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Budżet Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2022

U

chwała budżetowa na 2022 r. Gminy Miejskiej Piechowice określiła dochody budżetu w wysokości 39.489.095,01 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 28.530.808,59 zł a
dochody majątkowe w wysokości 10.958.286,42
zł. Wydatki budżetu ustalono w wysokości
52.072.794,00 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 28.202.892,00 zł a wydatki majątkowe w
wysokości 23.869.902,00 zł. W wydatkach bieżących Gminy Miejskiej Piechowice ujęte zostały
wydatki na dopłaty w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania
ścieków w wysokości 760.000 zł. Zaplanowano w
budżecie również dopłatę do zbiorowej komunikacji miejskiej w wysokości 1.232.262 zł. Gmina
finansuje swoje jednostki organizacyjne i przeznaczyła w budżecie na realizację zadań statutowych następujące kwoty:

Szkoła podstawowa nr 1
w Piechowicach

Szkoła podstawowa nr 2
w Piechowicach

Przedszkole nr 1
w Piechowicach

3.352.799
zł

1.413.013
zł

1.266.969
zł

W budżecie po stronie wydatków zaplanowano dla samorządowej instytucji kultury, jaką jest
Piechowicki Ośrodek Kultury, dotację podmiotową i dotację celową w kwocie 528.000 zł. Na koszty utrzymania zasobów komunalnych oraz zadania inwestycje w lokalach komunalnych Gmina
przeznaczyła w budżecie kwotę 981.000 zł.
W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowanych na rok 2022 w kwocie 23.869.902 zł
ujęto:
• dotacja celowa - budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366 - zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowania z ul.
Polną – 346.963,00 zł;
• dotacja celowa - budowa obwodnicy Piechowic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 366
– wykonanie przebudowy ul. Zamkowej –
117.439,00 zł;
• budowa drogi wewnętrznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy budynkami
Szkolna 5 i 9 – 500.000 zł;
• budowa kanalizacji deszczowej w sięgaczu ul.
Orzeszkowej w Piechowicach – 150.000 zł;
• budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową, Jelenia Góra - Szklarska Poręba w Piechowicach w km 13,748 – 10.000.000 zł;
• dokumentacja projektowa budowy parkingu
przy ul. Kryształowej 53 w Piechowicach –
30.000 zł;
• poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na
przejściach dla pieszych przy ul. Szkolnej i ul.
Orzeszkowej w Piechowicach – 930.000 zł;

Przedszkole nr 2
w Piechowicach

1.815.327
zł

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej

6.944.500
zł

• przebudowa ul. Prusa od skrzyżowania z ul.
Orzeszkowej do przejazdu kolejowego oraz
od skrzyżowania ul Szymborskiej z ul. Prusa
– 800.000 zł;
• przebudowa ul. Prusa od skrzyżowania z ul
Szymborskiej do skrzyżowania z ul. Orzeszkowej – 500.000 zł;
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• dokumentacja projektowa przebudowy ul. Cicha Dolina – 70.000 zł;
• odbudowa muru oporowego wzdłuż ul. Zacisznej – 100.000 zł;
• przebudowa ul. Szymborskiej od skrzyżowania z ul Sienkiewicza do skrzyżowania z ul.
Prusa – 320.000 zł;
• przebudowa wraz z zagospodarowaniem
chodnika wzdłuż ul. Kryształowej w Piechowicach – 300.000 zł;
• Rozbudowa łącznika drogowego pomiędzy ul.
Kryształową a ul. Szkolną w Piechowicach z
elementami zagospodarowania pomiędzy budynkami istniejącej zabudowy przy ul. Szkolnej w Piechowicach - Etap II – 700.000 zł,
• podniesienie standardu lokalu - Tysiąclecia 12
w Piechowicach – 50.000 zł;
• zmiana sposobu użytkowania lokalu - Izerska
8 w Piechowicach – 120.000 zł;
• zakup nieruchomości – 35.000,00 zł;
• zakup oprogramowania do ewidencjonowania
mienia komunalnego – 30.000 zł.
• zakup sprzętu informatycznego 20.000,00 zł;
• budowa instalacji odgromowej w budynku Urzędu Miasta w Piechowicach –
100.000,00 zł;
• przebudowa pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta w Piechowicach na pomieszczenia
USC, kancelarii – 100.000,00 zł;
• sporządzenie dokumentacji projektowej dla
budowy nowego budynku Urzędu Miasta w
Piechowicach – 200.000,00 zł.
• dotacja celowa dla OSP w Piechowicach - modernizacja garażu– 6.000,00 zł;
• rozbudowa monitoringu
200.000,00 zł.

miejskiego

–

• dotacja celowa na współfinansowanie zakupu
specjalistycznego wyposażenia samochodu
KM PSP w Jeleniej Górze – 10.000 zł.
• termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 6 w Piechowicach w ramach Programu Operacyjnego:
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 w wysokości
1.984.500,00 zł;
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze
miasta Piechowice od skrzyżowania ul. Kryształowej i 1 Maja do skrzyżowania ul. Kryształowej i drogi krajowej nr 3 (Piechowice Górne) wraz z ul. Zieloną - etap I – 3.500.000 zł;
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze
miasta Piechowice od skrzyżowania ul. Kryształowej i 1 Maja do skrzyżowania ul. Kryształowej i drogi krajowej nr 3 (Piechowice Górne) wraz z ul. Zieloną – etap II – 1.500.000 zł;
• budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Piechowice od skrzyżowania ul.
Kryształowej i 1 Maja do ul. Turystycznej etap III – 500.000 zł.
• modernizacja
100.000,00 zł

oświetlenia

ulicznego

-

• budowa (w tym zakup niezbędnych urządzeń)
infrastruktury służącej wytwarzaniu energii
pochodzącej ze źródeł odnawialnych (w tym
mikroinstalacji) przez członków Karkonoskiego Klastar Energii” – 320.000,00 zł
• modernizacja Stadionu Miejskiego w Piechowicach - budowa nowego ogrodzenia oraz budowa przyłącza wodnego – 150.000,00 zł;
• modernizacja skateparku w Piechowicach 70.000,00 zł;
• doposażenie placów zabaw w Piechowicach –
10.000,00 zł.
Skarbnik Miasta Piechowice
Agnieszka Gralak- Słonina
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Dofinansowanie do wymiany źródła ciepła
w budynkach wielorodzinnych

Z

achęcamy mieszkańców Piechowic do składania wniosków do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
na dofinansowanie w ramach nowego programu
„Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę
źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych”.
Program skierowany jest do osób fizycznych
(właścicieli / współwłaścicieli lokali mieszkalnych) oraz wspólnot mieszkaniowych w budynkach wielorodzinnych mieszczących od 3 do 20
lokali mieszkalnych, zlokalizowanych na terenie
województwa dolnośląskiego.

Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia
polegające na wymianie nieefektywnych źródeł
ciepła na paliwo stałe i poprawie efektywności
energetycznej w wielorodzinnych budynkach
mieszkalnych zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego. Wyższe wsparcie finansowe przewidziane jest dla przedsięwzięć
realizowanych na terenie gmin graniczących z
Republiką Czeską w tym także dla Gminy Miejskiej Piechowice.
Więcej informacji o programie można znaleźć
na stronie: www.czystepowietrze.gov.pl oraz w
Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Oddział w
Jeleniej Górze pod numerem telefonu 75 753 28 29
Wnioski będą przyjmowane do dnia 31
sierpnia 2022 r. lub do wyczerpania budżetu
Programu.
Katarzyna Pop
Podinspektor ds. ochrony środowiska
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PAMIĘTAJ, ZŁÓŻ DEKLARACJĘ
o źródłach ogrzewania budynków

www.ceeb.gov.pl

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB),
jest realizowana w ramach projektu „Zintegrowany
system ograniczania niskiej emisji (ZONE)”.

Co to jest CEEB?
Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) to ewidencja, w której znajdą się kompleksowe
informacje, dotyczące źródeł ogrzewania budynków. Celem jej stworzenia jest poprawa jakości
powietrza walka ze smogiem i pomoc w wymianie tzw.: "kopciuchów".

Kto musi złożyć deklarację?
Deklarację muszą złożyć właściciele/zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
w których znajduje się źródło ciepła.

Do kiedy złożyć deklarację?
dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione
przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.,
dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,
deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

czerwiec

30

Jak złożyć deklarację?
Deklarację można złożyć na dwa sposoby:
1

drogą elektroniczną: przez Internet, za pomocą proﬁlu zaufanego, podpisu kwaliﬁkowanego
lub e-dowodu na stronie: www.zone.gunb.gov.pl. Jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób.

2. w formie papierowej: wypełniony formularz można przesłać lub złożyć osobiście

w Urzędzie Gminy / Miasta. Druki formularzy wraz ze wzorami są dostępne na stronie:
www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

e-mail: info-ceeb@gunb.gov.pl

Wzory formularzy, instrukcje, FAQ: www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow
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Informacja na temat realizacji zadania pn.
„Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Piechowice”

G

mina Miejska Piechowice jak co roku będzie
starała się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu na realizację programu
usuwania odpadów zawierających azbest. W ramach tego zadania organizowany jest dla mieszkańców bezpłatny demontaż, odbiór oraz unieszkodliwienie odpadów azbestowych znajdujących
się na terenie gminy.
Program ten jest jednym z priorytetów w zakresie ochrony zdrowia i środowiska. Od roku
2002 obowiązuje w Polsce program usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest. Należy
pamiętać o zagrożeniu jakie niesie ze sobą obecność włókien azbestowych w powietrzu, które po
przedostaniu się do płuc mechanicznie drażnią

tkankę wystającymi ostrymi końcami, powodując zwiększoną przepuszczalność błon komórkowych. Pył z azbestu może być przyczyną m.in.
pylicy azbestowej, nowotworu płuc oraz obturacyjnego zapalenia przewlekłego oskrzeli.
Zachęcamy mieszkańców Piechowic do składania wniosków do Urzędu Miasta do dnia 31
maja 2022 roku, w sprawie bezpłatnego odbioru
odpadów azbestowych. Druki wniosków do wypełnienia dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu (w zakładce Ochrona
Środowiska – Druki). Wnioski, które wpłyną do
Urzędu Miasta do wyżej wskazanej daty, zrealizowane zostaną na przełomie sierpnia i września.
Katarzyna Pop
Podinspektor ds. ochrony środowiska

Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych
dla mieszkańców o szczególnych potrzebach

W

ychodząc naprzeciw potrzebom osób starszych i niepełnosprawnych, Burmistrz
Miasta Piechowice od 1 kwietnia 2022 roku uruchamia usługę Mobilnego Urzędnika. Miasto
Piechowice przystąpiło do projektu „Mobilny
Urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach” współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Usługa jest skierowana do mieszkańców Piechowic, którzy z powodu niepełnosprawności,
wieku lub konieczności opieki nad osobą zależ-

ną doświadczają problemów z poruszaniem się
w stopniu uniemożliwiającym im samodzielną
wizytę w Urzędzie Miasta w Piechowicach. To z
myślą o nich Gmina Miejska Piechowice dołączy
do samorządów, które uruchomiły usługę mobilnego urzędnika.
Katalog usług Mobilnego Urzędnika jest dość
rozbudowany, dostosowany na potrzeb mieszkańców. Pracownicy starali się uwzględnić w nim
najważniejsze zagadnienia, które realizowane
są w Urzędzie są to między innymi następujące
usługi: zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub czasowego, zgłoszenie pobytu stałego lub
czasowego, wniosek w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa i wiele innych. Pełny katalog spraw, jakie można załatwić
w ramach działania Mobilnego Urzędnika będzie
określony w regulaminie opublikowanym w marcu tego roku.
Usługa Mobilnego urzędnika będzie bezpłatna.
Kamila Winiarz
Zastępca Kierownika USC
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4 edycja Kropelki Run

T

o już tradycja, że w drugą sobotę grudnia na
terenie osiedla Górzyniec w
okolicach wodospadu Kropelka odbywa się „Kropelka
Run”, Piechowicki Bieg Zimowy. W 2021 roku w pięknej zimowej scenerii odbyła
się 4 edycja tego 10 km biegu. Na starcie stanęło ok.
200 uczestników.
Organizatorem imprezy był Urząd Miasta w Piechowicach wspólnie z grupą Biegam dla Zdrowia. W
tym roku gościem imprezy
był kilkukrotny rekordzista
Guinessa – Valerian Romanowski, który może się
poszczycić
najdłuższym
czasem kontaktu całego ciała z lodem. Aura dopisała
wyjątkowo, było sporo śniegu oraz lekki mróz, co nie
przeszkodziło biegaczom
jak również nie zniechęciło do studzenia emocji w
zimnej wodzie. Najlepszy
okazał się Michał Kur, który
trasę biegu pokonał w 41:13
minut. Wśród Pań triumfowała Marta Witke-Orlikowska z czasem 47:47.
Na uczestników czekały pamiątkowe medale, ciepły posiłek a także wspólne ognisko.
Atmosfera była doskonała. Bieg jest znakomitą okazją do promocji nie tylko Piechowic,
ale również całego regionu. Składamy podziękowania dla wszystkich, sponsorów oraz osób,
które pomagały przy organizacji imprezy m.in:
Klub biegacza Biegamdlazdrowia.pl, cukiernia Love Krove, Chata Czerwień w
Przesiece, Pani Małgorzata Sztabińska,
Salon fryzjersko-kosmetyczny Koko
Atelier, Pani Ewa Popławska, Państwo
Małgorzata i Dariusz Tobiasz. Dziękuje-

my również mieszkańcom ulicy Izerskiej
za wyrozumiałość.
Zwracamy się z prośbą do osób korzystających z uroków wodospadu „Kropelka”,
aby uszanowały prywatność mieszkańców
Górzyńca i pozostawiali swoje samochody nie przy posesjach prywatnych lub
przy wjeździe do lasu, lecz na parkingu
wzdłuż ogrodzenia ośrodka „Potok”.
Anna Szalej-John
Inspektor ds. promocji, kultury,
sportu
i organizacji pozarządowych
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RADA MIASTA PIECHOWICE UCHWALIŁA
Uchwała nr 251/XLIII/2021 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice
na rok 2021.
Uchwała nr 252/XLIII/2021 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Piechowice.
Uchwała nr 253/XLIII/2021 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Piechowice.
Uchwała nr 254/XLIII/2021 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2021 r. Uchwała
Budżetowa na rok 2022 Gminy Miejskiej Piechowice.
Uchwała nr 255/XLIII/2021 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami
komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Uchwała nr 256/XLIII/2021 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie

wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice.
Uchwała nr 257/XLIII/2021 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
zwiększenia składu osobowego Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji Rady Miasta Piechowice.
Uchwała nr 258/XLIII/202 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
przyjęcia ustaleń z kontroli wybranych placów
zabaw pod kątem ich bezpieczeństwa i stanu
technicznego przeprowadzonej przez Komisję
Rewizyjną Rady Miasta Piechowice w dniu 16
listopada 2021 roku.
Uchwała nr 259/XLIII/2021 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
przyjęcia ,,Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy
Miejskiej Piechowice na lata 2022/2027.
Uchwała nr 260/XLIII/2021 Rady Miasta Piechowice z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie
przyjęcia Gminnego Programu Wspierania rodziny w Gminie Miejskiej Piechowice na lata
2022-2024.
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Rozpoczynamy 2022 ROK

P

iechowiccy Seniorzy Nowy 2022 Rok
przywitali na balu sylwestrowym zorganizowanym przez Zarząd Koła w pięknie udekorowanej sali Piechowickiego Ośrodka Kultury.
Organizatorzy zadbali o dobry nastrój, smaczne przekąski i liczne atrakcje. Przy dźwiękach
dobrej muzyki bawiono się do białego rana.
Uczestnicy wyszli syci zadowoleni i pełni na-

dziei spełnienia życzeń składanych o północy.
Uwzględniając warunki pandemii i niemożność organizacji zebrania członków, Zarząd Koła w styczniu opracował plan działania
na 2022 rok, o którym poinformujemy w następnym informatorze.
Henryk Janowski
Przewodniczący Koła Nr 9
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Historyczny awans trampkarzy
z Lechii Piechowice

M

łodzi piłkarze Lechii Piechowice w kategorii
trampkarzy (roczniki 2007-2009) znakomicie
zakończyli sezon wiosenny w lidze okręgowej. W
swojej grupie rozgrywkowej zajęli I miejsce, i po raz
pierwszy w historii klubu zagrają w lidze dolnośląskiej, gdzie spotkają się z takimi drużynami jak Chrobry Głogów, Zagłębie Lubin, Miedż Legnica, Górnik
Polkowice.
Dla takiego małego miasta jak Piechowice to
będzie duże wydarzenie i wyzwanie rywalizować
z drużynami odgrywającymi znaczącą rolę sportową
nie tylko na Dolnym Śląsku, ale i rozgrywkach ogólnopolskich.
Nasi piłkarze w rozgrywkach klasy okręgowej
strzelili najwięcej bramek – 75 i najmniej stracili –
tylko 8. Najwięcej bramek dla naszej drużyny strzelili:
Mikołaj Sokołowski –16, Kacper Usowicz – 14, Bartek
Olas – 13.
Skład drużyny Lechii Piechowice: Franciszek
Woliński, Kacper Usowicz, Patryk Trzmiel, Mikołaj
Sokołowski, Dominik Kubacki, Igor Kołodziejczyk,
Krystian Kilimnik, Bartosz Olas, Kamil Najczuk, Gracjan Filipowicz, Patryk Chudy, Filip Wajman, Dawid
Skrzyszewski, Konrad Kowalczyk, Grzegorz Jacak,

Tomasz Jabłoński, Michał Dziura, Jakub Czechorowski, Marcel Małecki, Dawid Szafarz, Mikołaj Lorko.
Drużyną opiekuje się Marcin Ramski.
* * *
Bardzo dobrze spisała się także drużyna młodzików (roczniki 2009-2011) trenera Michała Mackiewicza, która w swojej klasie rozgrywkowej zajęła 3
miejsce.
Najwięcej bramek dla naszej drużyny strzelił Damian Filiczkowski – 19, następnie Jan Popłoński – 11
i Jakub Kopaczel – 9.
Skład drużyny młodzików: Konrad
Wójcik, Maksymilian Lewandowski, Laura Romańczuk,
Damian Filiczkowski, Michał Dziura, Mateusz Sierpski, Franciszek Popłoński,
Nataniel Berbecki, Eryk
Herba, Piotr Lewkowicz,
Szymon Szuszkiewicz, Aleks
Romańczuk, Jakub Kopaczel, Konrad Kowalczyk, Marcel
Szpak, Hubert Koprowski, Mateusz
Flak, Jan Swoboda.
Marcin Ramski
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Wieści z Chatki Puchatka
GRUDNIOWE WSPOMNIENIA

G

rudzień jest miesiącem, na który czekają z utęsknieniem wszystkie nasze przedszkolaki i ich rodzice.
Jest to miesiąc pełen niespodzianek ubranych w bajkowy nastrój. Właśnie taki był w naszej „Chatce Puchatka”.

Odwiedziny Mikołaja
Ze świętym Mikołajem w tym roku przedszkolaki spotkały
się dwa razy.
Pierwszy raz odwiedził nas w przedszkolu. W piątek, 3 grudnia. Każda z
grup obejrzała na wstępie film przesłany przez Mikołaja, na którym pokazał,
jak się przygotowuje do tego, by nas odwiedzić. Po chwili oczekiwania dały się
słyszeć dźwięki dzwonka i donośne HO, HO HO... I oto w towarzystwie Śnieżynek Mikołaj wszedł na salę, by obdarować dzieci prezentami. Dzieci nie pozostały mu dłużne. W ramach wdzięczności wręczały Mikołajowi własnoręcznie
dekorowane pierniczki i śpiewały radosne piosenki.
Mikołaj bardzo ściśle współpracował z przedszkolną Radą Rodziców, za co
jesteśmy ogromnie wdzięczni.
W poniedziałek 6 grudnia na dzieci czekała jeszcze jedna niespodzianka. Dzieci odwiedziły świętego Mikołaja w sali OSP w Piechowicach. Tutaj również panowała atmosfera wielkiej radości.
Wręczaniu prezentów ufundowanych przez Urząd Miasta Piechowice towarzyszyły śpiewy i tańce organizowane przez pracowników UM Piechowice, oraz POK. Dziękujemy serdecznie
wszystkim, którzy włączyli się w przygotowanie tego spotkania.
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PRZEDSTAWIENIE JASEŁKOWE
To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.

S

łowami wiersza Emilii Waśniowskiej 19 grudnia w naszym przedszkolu rozpoczęły się jasełka w wykonaniu Starszaków. Piękny występ dostarczył wszystkim wzruszeń i dobrych emocji. Dzieci poprzez
treść wierszy i kolęd przypomniały nam, jak ważny jest dla człowieka drugi człowiek, bliskość, pamięć
i troska. Dziękujemy dzieciom z Mądrych Sówek, wychowawczyni –Pani Wioletcie Uram i wszystkim,
którzy zaangażowali się w przygotowanie przedstawienia jasełkowego.

PODZIĘKOWANIE:

W imieniu przedszkolaków chcemy bardzo serdecznie już kolejny raz podziękować właścicielom pałacu w Pakoszowie – Rodzinie Hessów za piękny prezent świąteczny w postaci domku – stajni. Prezent
sprawił dzieciom ogromną radość, a zabawa rozwija wyobraźnię i zamiłowanie do świata zwierząt, oraz
gorące podziękowania od wszystkich dzieci za przesłanie słodkiego poczęstunku dla Pana Arkadiusza
Lewandowskiego z firmy Pro Futuro z Głogowa.
Dziękujemy serdecznie.

No i mamy Nowy Rok 2022!
Niech się spełnią noworoczne życzenia
te łatwe i trudne do spełnienia.
Niech się spełnią te duże i te małe,
te mówione głośno lub wcale.
Niech się spełnią wszystkie one krok po kroku,

tego życzą w Nowym Roku dyrektor przedszkola oraz pracownicy Przedszkola Samorządowego nr 1 w Piechowicach.

Konstancja Kuśnierz-Mielcarek
Dyrektor Przedszkola
Anna Kubasiewicz
wychowawca w Przedszkolu Samorządowym nr 1
w Piechowicach
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