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UWAGA! ULICA KRYSZTAŁOWA BĘDZIE
W CZĘŚCI ZAMKNIĘTA!

W numerze Informatora Piechowickiego:

• Informacja Burmistrza Miasta Piechowice.
• Ważna informacja dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.
• Uwaga! Ulica Kryształowa będzie w części zamknięta / informacja str. 4/.
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Informacja Burmistrza
Miasta Piechowice
Szanowni Państwo,
rozpoczął się nowy rok a z nim nowe wyzwania zwłaszcza te związane z wzrostem cen towarów
i usług co powoduje, że ogłaszane w gminie przetargi w trybie zamówień publicznych uzyskują wyższą
cenę ofertową za wykonanie robót budowlanych planowych w roku 2022 w naszej gminie. To niestety
powoduje konieczność przeszacowania kosztów planowanych inwestycji, w szczególności tych, które
wykonywane są z wykorzystaniem środków zewnętrznych. Pojawiają się bowiem dla Piechowic nowe
dotacje na realizację inwestycji gminnych czy też projektów oświatowych. Z jednej strony cieszymy
się, że Piechowice uzyskały kolejne środki finansowe z zewnątrz a z drugiej strony martwimy się czy
uda nam się je wykorzystać w tak krótkim czasie jaki nam dano na ich realizację. Musicie Państwo
wiedzieć, że otrzymanie środków finansowych z zewnątrz powoduje konieczność posiadania i wydania
przez gminę tzw. wkładu własnego. Wysokość wkładu własnego waha się w wysokości od 50 do 5%
całej inwestycji. Niestety ceny towarów i usług codziennie rosną, co sami obserwujecie w swoich
budżetach domowych. W gminie natomiast z tego powodu rosną koszty bieżące Gminy i jej jednostek.
Pojawia się trudne pytanie jakie inwestycje realizować, a z których zrezygnować. Z drugiej strony
zastanawiam się czy Piechowice stać na rezygnację z otrzymywanych dotacji? Najprawdopodobniej
nie uzyskamy ich drugi raz. Czy w związku z taką szansą nie powinniśmy zaciągnąć pożyczki na
ten cel? Na ten temat będę rozmawiał z Naszymi Radnymi, ponieważ Piechowice jako gmina nie
ma jakiegokolwiek zadłużenia. Chciałbym też dowiedzieć się co na ten temat sądzą Mieszkańcy
Piechowic. Zapraszam do rozmów na ten temat. Proszę o pisma, wnioski i Wasze propozycje.
Z góry za nie dziękuje.

Słowo o pracownikach naszej spółki ZUK spółka z o.o. w Piechowicach
Ostatnio przeczytałem na jednym z portali informację, że w Piechowicach wiszą jeszcze ozdoby
choinkowe. Było to na początku lutego br. Niestety dziwi mnie, że portal ten nie sprawdził, dlaczego
tak się stało. Było to spowodowane chorobą wszystkich pracowników ZUK lub ich kwarantanną.
Na straży pozostała tylko Pani Prezes Małgorzata Dzikowska. W związku z tym teraz chcę napisać
o Tych, o których rzadko wspominamy, czyli o pracownikach naszej spółki, czyli Zakładu Usług
Komunalnych i o tym jak są nam potrzebni. Przekonaliśmy się o tym w ostatnich tygodniach, kiedy
z powodu choroby lub odosobnienia odczuwaliśmy ich brak. Wtedy ze zdziwieniem Mieszkańcy
Piechowic przecierali oczy, że nikt nie odśnieżył ulic, że nie ma Tych, którzy odpowiadają za czystość
i porządek w mieście czy wystrój świąteczny miasta. Pomimo takiej skrajnej i trudnej sytuacji spółka
jednak zdołała utrzymać przejezdność dróg gminnym i powiatowych choć może w trochę gorszym
standardzie niż zwykle. Dlatego, w tym miejscu, pracownikom spółki ZUK składam serdeczne
podziękowania za ich dotychczasową codzienną pracę i życzę pełnego powrotu do zdrowia.

Rozpoczynamy rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Kryształowej!
W dniu 28 lutego 2022 r. rozpocznie się wyczekiwana od ponad 20 lat budowa sieci kanalizacji
sanitarnej w górnych Piechowicach w ciągu ul. Kryształowej od skrzyżowania z ul. 1 Maja do mostu
na rzece Kamiennej przy ul. Rzemieślniczej. Przewidywany termin zakończenia robót to 17 lipca br.
Oprócz sieci kanalizacji sanitarnej nasze miasto zyska nową nawierzchnię drogi oraz przebudowę
odcinka chodnika na tym terenie. Z uwagi na nieuniknione utrudnienia w ruchu proszę mieszkańców
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o wyrozumiałość i stosowanie się do wprowadzanej zmiany w organizacji ruchu drogowego oraz
wprowadzonych zmian w komunikacji zbiorowej, w tym komunikacji miejskiej na liniach nr 9 i 15.
Sprawa wyjścia ze spółki KSWiK
Najprawdopodobniej w dniu 22 lutego br. Zarządy naszej spółki ZUK i spółki Gminy Podgórzyn
oraz spółki KSWiK podpiszą umowę z wyłonioną spółką do wyceny majątku spółki KSWiK
i przygotowania projektu podziału majątku spółki. Mam nadzieję, że powoli zmierzamy do celu,
czyli opuszczenia KSWiK i wreszcie skończą się wszelkie działania mające na celu zatrzymanie procesu
podziału spółki KSWiK, a tym samym wyjścia Piechowic ze spółki.
Z drugiej strony, na wypadek zmiany stanowiska Wspólników KSWiK i samej spółki,
przygotowuje do sądu wniosek o likwidację spółki KSWiK. Jakie działania podejmę zależeć będzie
o wielu okoliczności, w tym od kondycji finansowej spółki.
Burmistrz Miasta Piechowice
Jacek Kubielski

GOSPODARKA ODPADAMI – ważna informacja
dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych

B

urmistrz Miasta Piechowice informuje, że na
podstawie uchwały 232/XLI/2021 Rady Miasta Piechowice od dnia 01.07.2022 roku nieruchomości niezamieszkałe zostaną włączone do
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanego przez Gminę Miejską Piechowice.
Ustawodawca przewidział jednak możliwość
wyłączenia się właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z systemu gminnego i kontynuowania już posiadanych indywidualnych umowach
na odbiór odpadów, pod warunkiem, że w wyznaczonym 60 dniowym terminie do Burmistrza
Miasta Piechowice wpłynie oświadczenie właściciela o wyłączeniu nieruchomości z gminnego
systemu.
Oświadczenie to należy złożyć do 4 kwietnia 2022 r., tj. przed umieszczeniem ogłoszenia
o przetargu i nie można odwołać oświadczenia
przez okres obowiązywania umowy w sprawie
zamówienia publicznego na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne, tj. planowo do końca roku
2023.

Właściciele nieruchomości nie zamieszkałych
lub ich części, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne to nie tylko firmy, sklepy, zakłady fryzjerskie, ale również
osoby fizyczne prowadzące działalność wynajmu
pokoi w swoich nieruchomościach.
Osoby te będąc w gminnym systemie gospodarowania odpadami zobowiązane są do posiadania oznakowanych pojemników na odpady
pochodzące z działalności tak, aby firma odbierająca odpady nie miała wątpliwości czy odpady
pochodzą z gospodarstwa domowego czy z działalności prowadzonej na tej samej nieruchomości.
W regulaminie utrzymania czystości określono
również minimalną pojemność pojemników dla
określonych typów nieruchomości niezamieszkałych oraz minimalną częstotliwość odbiorów.
Przedsiębiorców i osoby fizycznych prowadzących działalności gospodarcze tak samo jak
mieszkańców obowiązuje 5-frakcyjna selektywna zbiórka odpadów oraz częstotliwość zgodnie
z ustawą i regulaminem utrzymania czystości
i porządku w gminie, dlatego też do oświadczenia o wystąpieniu z gminnego systemu właściciel
nieruchomości obligatoryjnie załącza umowę na

Stawki za pojemnik na rok 2022 dla nieruchomości niezamieszkałych
Poj. 110 l
22,80 zł

Worek 120l
24,90 zł

Poj. 120 l
24,90 zł

Poj. 240 l
49,80 zł

Poj. 360 l
74,70 zł

Poj. 1100 l
228,00 zł

W przypadku braku wywiązywania się z obowiązku segregacji w Gminie Miejskiej Piechowice nadal obowiązuje
dwukrotność stawki.
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wszystkie obowiązujące frakcje odpadów i wynikającą z regulaminu częstotliwość ich odbiorów,
pod rygorem nieważności oświadczenia.
Na rok 2022 uchwałą nr 233/XLI/2021 Rady
Miasta Piechowice ustalone zostały następujące
stawki:
Częstotliwość odbiorów: papier – obowiązkowo co najmniej 1 raz w miesiącu (możliwe odbiory raz na dwa tygodnie); szkło – obowiązkowo co
najmniej 1 raz w miesiącu (możliwe odbiory raz
na dwa tygodnie); tworzywa sztuczne, metale,
opakowania wielomateriałowe – obowiązkowo
co najmniej 2 razy w miesiącu; (możliwe odbiory
co tydzień); bioodpady – w okresie od 1 kwietnia

do 31 października – co najmniej raz na tydzień,
a w pozostałym okresie co najmniej raz na dwa
tygodnie; niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne pozostałe po obowiązkowym wysegregowaniu frakcji przeznaczonych do odzyskunie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z tym, że
w okresie od 1 kwietnia do 31 października co
najmniej raz na tydzień.
Uchwały, deklaracje oraz wzór oświadczenia
znajdą Państwo na stronie https://piechowice.
bip.net.pl/
Monika Śpiewak
Kierownik Referatu Nieruchomości,
Geodezji i Ochrony Środowiska

KOMUNIKAT
Drodzy Mieszkańcy,

Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że od dnia 28 lutego 2022 roku rozpoczną się prace budowlane dotyczące modernizacji i rozbudowy systemu wodno-kanalizacyjnego gminy w zakresie
kanalizacji sanitarnej. W związku z czym zamknięty dla ruchu drogowego zostanie odcinek
drogi wojewódzkiej nr 366 od skrzyżowania ul. Kryształowej z ul. 1-go Maja (obok Przedszkola Samorządowego nr 1 ,,Chatka Puchatka’’) do obiektu mostowego (obok przystanku
autobusowego ,,Piechowice Górne”).
Informujemy, że na czas wykonywania robót budowlanych będą wprowadzone tymczasowe
zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej realizowanej przez spółkę MZK sp. z o.o.
LINIA NR 9
Zostanie usytuowany tymczasowy przystanek autobusowy przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. Kolejową (za Przedszkolem Samorządowym nr 1,, Chatka Puchatka’’), który będzie pełnił funkcję
tymczasowej pętli autobusowej. W związku z czym ostatnim punktem przystankowym w kierunku Piechowic Górnych będzie przystanek ,,Przedszkole’’. Z uwagi na to, że trasa wieczornego kurs
na linii nr 9 (22:25 z Dworca Kolejowego w Jeleniej Górze) realizowana jest przez Osiedle Michałowice, informujemy, że kurs z Piechowic Górnych do centrum będzie przejeżdżał objazdem
przez ul. Jeleniogórską (droga krajowa nr 3), ul. Cmentarną oraz ul. Szkolną.
LINIA NR 15
Obecnie realizowana trasa linii 15 do przystanku ,,Piechowice Dworzec PKP’’ zostanie skrócona
do przystanku ,,Piechowice Górne’’. Natomiast kursy realizowane w dni nauki szkolnej wyjeżdżające z przystanku ,,Michałowice Śnieżna’’ o godzinie 07:20 oraz 14:17 dowożą dzieci z osiedli
do placówek oświatowych jak również umożliwiają powrót do domu w związku z czym kursy
te będą realizowane tak jak obecnie tylko trasa przejazdu odbywać będzie się objazdem
z Piechowic Górnych przez ul. Jeleniogórską
i ul. Cmentarną.
Za powstałe z tego tytułu utrudnienia serdecznie przepraszamy, liczymy na Państwa
zrozumienie, ponieważ inwestycja realizowana jest w szczególności dla MIESZKAŃCÓW.
Karolina Sokołowska
Inspektor ds. obsługi Rady Miasta i transportu
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Wysokośc stawki opłaty za posiadanie psa

Z

godnie z uchwałą Nr 133/XXVIII/2012 Rady
Miasta Piechowice z dnia 27 września 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa, wysokość opłaty od posiadania psa
w Gminie Miejskiej Piechowice wynosi 35,00 zł
rocznie. Jeżeli obowiązek opłaty powstał po
dniu 30 czerwca – opłatę pobiera się w wysokości 17,50 zł w danym roku. Na inkasenta opłaty
wyznaczony został Zakład Usług Komunalnych
w Piechowicach, który to prowadzi rejestr psów.
Posiadacz psa jest zobowiązany uiszczać roczną
opłatę bez wezwania do 15 marca danego roku,
za który przypada opłata.
Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych opłaty od posiadania psów nie pobiera się od:
1. członków personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych oraz
innych osób zrównanych z nimi na podstawie
ustaw, umów lub zwyczajów międzynarodowych, jeżeli nie są obywatelami polskimi i nie
mają miejsca stałego pobytu na terytorium

2.

3.

4.
5.

Rzeczypospolitej Polskiej - pod warunkiem
wzajemności;
osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu
posiadania jednego psa;
osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - z tytułu
posiadania psa asystującego;
osób w wieku powyżej 65 lat prowadzących
samodzielnie gospodarstwo domowe - z tytułu posiadania jednego psa;
podatników podatku rolnego od gospodarstw
rolnych - z tytułu posiadania nie więcej niż
dwóch psów.Właściciel ma obowiązek zgłosić
posiadanie psa do dwóch miesięcy od jego
nabycia lub narodzin.
Anna Szalej-John
Sekretarz Miasta Piechowice

INFORMACJA DLA DZIERŻAWCÓW
Szanowni Państwo, przypominamy o kończących
się lub zakończonych umowach dzierżawy zawartych z Gminą Miejską Piechowice.
Prosimy o kontakt z tutejszym Urzędem
w celu ewentualnego przedłużenia umowy lub
złożenia pisemnej informacji w sprawie braku
zamiaru dalszego korzystania z nieruchomości.
Informujemy, iż zgodnie z treścią zawartej
umowy w przypadku woli Dzierżawcy przedłużenia trwania umowy dzierżawy, Dzierżawca
jest zobowiązany, na 3 miesiące przed upły-

wem terminu obowiązywania umowy zwrócić
się, w formie pisemnej do Wydzierżawiającego
(tj. Gminy Miejskiej Piechowice) na adres Piechowice - Urząd Miasta w Piechowicach o jej
przedłużenie.
Nieprzedłużenie umowy w terminie, skutkuję naliczeniem opłaty za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
Izabela Wydrych
Inspektor ds. gospodarowania
zasobami Gminy
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INFORMACJA O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
Burmistrz Miasta Piechowice zaprasza do
udziału w przetargu nieograniczonym w dniu
25.03.2022 r. o godz. 10.00, na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej
część działki 447/1, obręb 0005, o powierzchni
24,00 m², położonej w Piechowicach przy ul. Kościuszki, z przeznaczeniem pod budowę garażu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu
jest wpłata wadium w kwocie 50,00 zł do dnia
23.03.2022 r.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących dzierżawy działki należy zapoznać się
w ogłoszeniem o przetargu nr RN.6845.04.04.2022
z dnia 22.02.2022 r. wywieszonym na tablicy ogłoszeń zlokalizowanej obok głównego wejścia do
budynku Urzędu Miasta w Piechowicach przy ul.
Kryształowej 49 oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Piechowicach.
Izabela Wydrych
Inspektor ds. gospodarowania zasobami Gminy

RADA MIASTA PIECHOWICE UCHWALIŁA
Uchwała nr 261/XLIV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie
przyjęcia stanowiska Rady Miasta Piechowice,
dotyczącego poszerzenia granic Karkonoskiego
Parku Narodowego o tereny Gminy Miejskiej
Piechowice.
Uchwała nr 262/XLIV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie
zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice
na rok 2022.
Uchwała nr 263/XLIV/2022 Rady Miasta
Piechowice z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Miejskiej Piechowic.
Uchwała nr 264/XLIV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie
uchwalenia zmiany studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Piechowice.
Uchwała nr 265/XLIV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie
dopłat do cen dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) i użytkowników
rodzinnych ogródków działkowych na terenie
Gminy Miejskiej Piechowice.
Uchwała nr 266/XLIV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie
zmiany nazwy części ulicy ,,Sudeckiej’’ położonej na terenie miasta Piechowice.
Uchwała nr 267/XLIV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie
zatwierdzenia rocznego planu pracy Komisji
Rewizyjnej na 2022 rok.

„ŚLADAMI FILMOWYCH OPOWIEŚCI”
CZYLI FERIE Z POK 2022 r.

Z

imowy czas odpoczynku od nauki można
spędzić kreatywnie i z uśmiechem na twarzy,
o czym doskonale wiedzą wszystkie dzieci, które
uczęszczały na zajęcia z POK podczas ferii.
Mimo obaw związanych z wciąż trwającą pandemią koronowirusa, podobnie jak inne jednostki kultury z naszego regionu zdecydowaliśmy się
zorganizować czas wolny dla dzieci z Piechowic.
Lista zapisów na ferie zapełniła się w ekspresowym tempie. Zachowując zasady bezpieczeństwa
i dostosowując się do wymogów epidemicznych,

pracownicy Piechowickiego Ośrodka Kultury
przygotowali ciekawe zajęcia oparte na znanych
i lubianych filmach oraz bajkach.
Pierwsze dni to szaleństwa z rudowłosą Pippi,
hawajskie zabawy z Vaianą, a także zajęcia twórcze
i występy aktorskie z Minionkami oraz Królem Lwem.
Następnie był czas fascynujących eksperymentów rodem z Akademii Pana Kleksa, zagadek
detektywistycznych Zwierzogrodu, gier ruchowych z rybką Nemo, a także zadań manualnych
i artystycznych z filmów o robotach.
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Podczas ferii dzieci dwukrotnie odwiedziły
Jeleniogórskie Centrum Kultury, żeby na wielkim ekranie obejrzeć filmy „Chłopiec z chmur”
i „W 80 dni dookoła świata”, a w ostatni dzień
skorzystały z warsztatów tworzenia „maski karnawałowej” w Muzeum
Karkonoskim.
Wszystkie z w/w zajęć i atrakcji spotkały się
z bardzo entuzjastycznym
odbiorem. Dzieci chętnie
i z zapałem brały udział
w przygotowanych dla
nich grach, zabawach
i konkursach oraz wykonywały prace twórcze
związane z ich ulubionymi
bohaterami.
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Dziękujemy wszystkim dzieciom za wspólnie
spędzony czas i mamy nadzieję, że mimo panującej wciąż pandemii spotkamy się ponownie podczas WAKACJI Z POK.
Ewa Romańska
specjalista ds. realizacji wystaw POK

WIELKIE MAŁE PASJE

T

o tytuł wystawy twórczości utalentowanej piechowiczanki pani Heleny Lowenkamp, która od 10 lat mieszka w Michałowicach. 28 stycznia br. w Piechowickim Ośrodku
Kultury odbyła się skromna uroczystość,
podczas której zaprezentowano i podsumowano wielką pasję oraz artystyczne umiejętności pani Heleny. „Zawsze czułam, że twórczo roznosi mnie od środka”– mówiła o sobie
podczas finisażu autorka prac i trudno się tej

tezie sprzeciwiać. Zarówno na wystawie, jak
i podczas prezentacji multimedialnej można
było zobaczyć różnorodność i kreatywność
z jaką p. Helena przeobraża rzeczy zwykłe
i proste w piękne stroiki, domki, podstawki,
świeczniki czy też anioły. Wystawa „Wielkie
małe pasje” to czas świątecznej magii w galerii wystawowej POK, magii która w wielu
domach pobrzmiewała pięknymi kolędami
i pachniała choinką. Dlatego też na podsumowaniu wystawy nie zabrakło dziecięcego zespołu S-POK-OO i pięknych , polskich kolęd
oraz pastorałek. Tego dnia Julia Popioł, Oliwia Burzyńska, Wiktoria Kowalczyk, Natalka
Sokół, Ala Rosłońska i Kaja Klasińska – Czekan sprawiły wszystkim miłą niespodziankę
śpiewając dedykowane obecnym na finisażu
gościom kolędy i pastorałki. Zarówno młode
wokalistki, jak i pani Helena Lowenkamp zebrały szczere brawa oraz gratulacje od Burmistrza Piechowic i Przewodniczącego Rady
Miasta. Pani Helenie życzymy inspiracji
w myśl słów Tomasz Manna: „Mieć fantazję
nie znaczy coś sobie wymyślać. To znaczy
tworzyć coś z tego, co istnieje.”
Agata Brzuchalska
Kierownik komórki organizacyjnej ośrodek kultury
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ZARZĄD K0ŁA Nr 9 PZERiI INFORMUJE

N

awiązując do styczniowego informatora
odnośnie planu naszego koła na 2022 rok
przedstawię w skrócie realizację zadań w 2021
roku. W pandemii trudno jest planować roczną
działalność, a jeszcze trudniej ją realizować zachowując terminy.

Rok 2021 w kole Nr 9 PZERiI
w Piechowicach
Dopiero od czerwca zniesione w maju obostrzenia sanitarno epidemiologiczne pozwoliły
na realizację zadań. Czerwiec to dwa turnusy
wczasowe nad morzem w Dźwirzynie w których
uczestniczyło 90 osób – wczasy udane. 02 lipca
rozpoczęliśmy realizację zadania publicznego
z zakresu profilaktyki zdrowotnej „Impresje
ruchowe dla seniorów” (realizacja 40 zajęć)
- 25 października uroczystym spotkaniem zakończyliśmy – zadanie uzyskało bardzo pozytywną
opinię i zostało podjęte do dalszego kontynuowania przez Miejski Klub Seniora. 15 lipca wycieczka „Śląskie Szlaki” (Lubiąż, Środa Śląska, Leśnica) (49 uczestników). 31 lipca akademia miejska
z wieczorkiem tanecznym z okazji Międzynarodowego Dnia Inwalidy. Dwa zadanie publiczne
z zakresu rozwoju wspólnot lokalnych - 14 sierpnia „Sportowy Piknik Seniorów” - 109 uczestników i 11 września „Festyn Święto Pieczonego
Ziemniaka” – 98 uczestników. Imprezy piknikowe dobrze zorganizowane z ciekawym programem, z muzyką i dobrym jedzeniem zdobywają

coraz większą popularność. Obydwa pikniki odbyły się na terenie rekreacyjnym ogrodu „Papiernik”. Październik to obchody Międzynarodowego Dnia Seniora, a w nich – Korowód seniorów
w Jeleniej Górze inaugurujący „Senioralia”,
6 października wycieczka do Głogowa i Legnickich Pól (49 uczestników), 16 października
akademia miejska z wieczorkiem tanecznym.
27 listopada zabawa andrzejkowa oraz na zakończenie roku Bal Sylwestrowy.
Realizacja planu była możliwa przy aprobacie
i wsparciu finansowym Burmistrza Miasta Piechowic Jacka Kubielskiego, Przewodniczącego
Rady Miasta Piechowice Józefa Nadolnego, pracowników Urzędu Miasta i radnych Rady Miasta,
za co składam w imieniu wszystkich członków
serdeczne podziękowania.
Dziękuję Prezesowi OSP Waldemarowi Wojtasiowi i Prezesowi ROD Papiernik Mirosławowi
Michałowskiemu za konstruktywną współpracę.
W imieniu Zarządu dziękuję wszystkim członkom za uczestnictwo w imprezach oraz dużej
grupie która jako wolontariusze pomagała w ich
realizacji.

W roku 2022 planujemy
działania cykliczne:
•

•
•
•

•
•
•
Wycieczka Głogów i Legnickie Pole

w każda środę w godz. 10.00-13.00 czynne jest biuro koła nr 9 i przyjmowani są
w sprawach różnych członkowie koła (wg
zatwierdzonego przez Zarząd harmonogramu dyżurów członków zarządu)
posiedzenia zarządu koła wg harmonogramu
w Informatorze Piechowickim zamieszczane będą informacje dla piechowickich
emerytów, rencistów i inwalidów
na stronie internetowej POK w aktualnościach i zakładce Związek emerytów
zamieszczane będą aktualne informacje
i zdjęcia z imprez
zamieszczanie informacji na Facebooku
sobotnie popołudniowe spotkania przy
muzyce mechanicznej
współpraca z Miejskim Klubem Seniora
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Przewidywane działania
Miesiąc

Działanie

Organizatorzy

Uwagi - Finanse

styczeń

Opracowanie planu pracy,
Opracowanie ofert na zadania
publiczne

Zarząd

styczeń – maj
i sierpieńlistopad

Popołudniowe wieczorki taneczne

zarząd

środki własne

luty

Maskowy Bal Karnawałowy
26.02.2022 r. w Sali OSP

Zarząd

Środki własne

marzecwrzesień

Profilaktyka zdrowotna – „Impresje
ruchowe dla seniorów”

Zarząd

Konkurs ofert –
Środki U.M. +
własne

marzec

Wsparcie POK w organizacji Dnia
Kobiet

Zarząd

Środki własne

kwiecień

Wsparcie POK w organizacji Dni Baby
Wielkanocnej

Zarząd

Środki własne

kwiecień-maj

Obchody Światowego Dnia Inwalidy
• odwiedziny i spotkanie z najstarszymi i znacznie niepełnosprawnymi
członkami
• wycieczka jednodniowa
• akademia miejska - część oficjalna
zakończona wieczorkiem tanecznym

Zarząd

Środki zewnętrzne
– PCPR, Urząd
Miasta, środki
własne

czerwiec

Turnus wczasowy- Dźwirzyno
07.06. do 19.06.2022

Zarząd

Środki własne

Zarząd

Konkurs ofert –
Środki U.M. +
własne

lipiec
16.07

Sportowy Piknik Pokoleń

lipiec

Turnus wczasowy - Dźwirzyno
24.07. do 05.08.2022

środki własne

wrzesień
10.09.

Festyn –
Święto Pieczonego Ziemniaka

Zarząd

Konkurs ofert –
Środki U.M. +
własne

wrzesieńpaździernik

Obchody Dnia Seniora
• udział w senioraliach
• jeleniogórskich
• wycieczka jednodniowa
• część oficjalna zakończona
• wieczorkiem tanecznym

Zarząd

Środki zewnętrzne
– Urząd Miasta,
środki własne

listopad

Wieczór Andrzejkowy

Zarząd i zespół

Środki własne

grudzień

Bal Sylwestrowy

Zarząd i zespół

Środki własne
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Wieści z Chatki Puchatka

BAL KARNAWAŁOWY
Radosne przywitanie nowego roku jeszcze nie zatarło się w pamięci i klimat świętowania towarzyszy nam nadal. Tradycją jest, że
w noworocznym czasie bawimy się na balu karnawałowym. Dzieci
uwielbiają przebierać się w swoich ulubionych bohaterów z bajek,
baśni, mniej i bardziej znanych historii.
Podobnie jak w latach ubiegłych, tak też i w tym roku, w dniu
11 stycznia w przedszkolu odbył się bal. Każda z grup miała swój
czas na zabawę prowadzoną przez wodzireja. Tańce wśród kolorowych świateł, łapanie baniek, podskoki i swawole wywoływały wielką radość na twarzach dzieci.
Wchodząc do przedszkola można było się poczuć jak
w bajce. W takiej bajce, gdzie wszyscy żyją w zgodzie,
gdzie wilk tańczy z Czerwonym Kapturkiem, a smok
uśmiecha się do księżniczki…
Dziękujemy rodzicom za przygotowanie kostiumów
dla dzieci, a Radzie Rodziców za słodki poczęstunek w postaci pączków i soków.
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DZIEŃ BABCI I DZIADKA
Z FILHARMONIĄ DOLNOŚLĄSKĄ
„Babciu, Droga Babciu, powiedz mi…”

B

abcia powiedzieć może
wiele, Dziadek - nie inaczej. To są studnie wiedzy,
rady można u nich szukać
w niejednym temacie. Pocieszą, przytulą, lekarstwo podadzą. Skarby nieocenione.
Każdy z nich zasługuje na
wdzięczność i pamięć, szczególnie w tych styczniowych
dniach. Dlatego, choć nie
mogliśmy zaprosić gości do
przedszkola, to każda z grup
przygotowała upominki i występ dla swoich Babć i Dziadków, który został przesłany
drogą elektroniczną i był do
obejrzenia w formie zdalnej.

W dniu 22 stycznia kolejny już raz
gościliśmy w przedszkolu muzyków
z Filharmonii Dolnośląskiej. Tym razem
tytuł koncertu brzmiał: „Karnawał zwierząt”. Dzieci z zaciekawieniem słuchały
opowieści o zwierzętach, przyglądały
się instrumentom, wyklaskiwały rytm
utworów, radośnie śpiewały…
Z racji świątecznego dnia, koncert
został dedykowany właśnie wszystkim
Babciom i Dziadkom. Jeszcze raz składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia, wszelkiej pomyślności, zdrowia
i pociechy z najmłodszego pokolenia –
swoich wnucząt.
Koncert został sfinansowany z funduszu Rady Rodziców. Dziękujemy.
Anna Kubasiewicz
wychowawca
w Przedszkolu Samorządowym nr 1
w Piechowicach

12

Informator Piechowicki � Luty 2022 � numer 2/22

Przedszkole Samorządowe nr 2
w Piechowicach

KARNAWAŁ 2022

Polski karnawał, zwany także zapustami łączył
w sobie tradycję polską i włoską. Do Polski urządzanie balu w karnawale przywiozła królowa
Bona, jednocześnie wprowadzając zabawy maskowe i kostiumowe. W podobnej formie bale
urządzane są współcześnie. 18 stycznia w przedszkolu odbył się Bal Karnawałowy, wszystkie
dzieci, w tym dniu, przyszły przepięknie przebrane. Z uwagi na reżim sanitarny bal odbywał się
w każdej grupie. Sale były kolorowe, ozdobione
balonami, serpentynami, światłami.
Animacje i zabawy wprowadziły dzieci
w karnawałowy nastrój. Po tańcach, zabawach,
konkursach, przyszedł czas na poczęstunek,
przygotowany przez rodziców, za to serdecznie
dziękujemy. Wszyscy bawili się wesoło co zostało
uwiecznione na zdjęciach i filmikach przesłanych
rodzicom.
nauczyciel grupy Poziomki
M. Janasz
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Dla naszych Babć i Dziadków
Stała lub czasowa obecność dziadków w rodzinie jest bardzo ważnym czynnikiem scalającym
pokolenia. Dziadkowie dają rodzinie poczucie
stabilności i zakorzenienia jej w czasie. Wzajemne kontakty zacieśniają więzi uczuciowe,
emocjonalne i kształtują poczucie bliskości.
Dlatego święto Babci i Dziadka jest uroczyście
obchodzone w przedszkolu. 21 i 22 stycznia to
jedne najważniejszych dni w życiu przedszkola.

Bo tego dnia, wszystkie dzieci pamiętają i składają życzenia ukochanym Babciom i ukochanym
Dziadkom. Już drugi rok musimy wysyłać życzenia elektronicznie. Były piosenki, wiersze, tańce,
życzenia i prezenty dla Dziadków. Życzymy naszym Babciom i Dziadkom dużo zdrowia, pogody ducha i jak najwięcej czasu spędzanego razem
z wnukami.
nauczyciel grupy Żabki J. Monastyrska

Kropeczki i projekt „Jestem Eko”
Dobiegł końca grupowy projekt „Jestem eko”
podczas którego dzieci wspólnie z rodzicami wykonywały zadania promujące zdrowy styl życia:
zachęcające do wspólnego spędzania czasu na
świeżym powietrzu i poznawania życia zwierząt.
W ramach projektu dzieci w przedszkolu wykonywały zdrowe posiłki pod okiem kucharza.
Spotkały się z weterynarzem i psim behawiorystą
poznając zachowania i zasady opieki nad zwierzętami. Brały udział w przedszkolnej zbiórce na
rzecz zwierząt z Jeleniogórskiego Schronisku dla
Małych Zwierząt oraz przygotowały pokarmowe
kule dla ptaków. Zadania z rodzicami to szukanie

tropów leśnych zwierząt, zbiórka leśnych darów
dla zwierząt i ptaków oraz czytanie bajek o zwierzątkach.
Teraz podczas zimowych dni dzieci mają możliwość obserwacji skrzydlatych gości w karmniku
na parapecie okna, a zdobyta wiedza przyda się
podczas spotkań ze zwierzętami.
Projekt był doskonała okazją do kształtowania
u dzieci poczucia odpowiedzialności, obowiązkowości oraz wrażliwości na los zwierząt oraz
zachęcanie do wspólnego aktywnego spędzania
czasu z rodzicami na świeżym powietrzu.
nauczyciel grupy Kropeczki G. Popera

Mikołaj odpisał na listy dzieci
Co roku niemal wszystkie dzieci piszą listy do św.
Mikołaja. Na początku grudnia wszystkie dzieci
z przedszkola Samorządowego nr 2 postanowiły powiadomić św. Mikołaja o swoich ukrytych
małych marzeniach, którymi są mikołajkowe
i gwiazdkowe prezenty. Dzieci napisały, a właściwie narysowały jak najpiękniej potrafią listy,
włożyły do kopert i z pomocą pań zaadresowały. W połowie grudnia przedszkolaki dostały list
z odpowiedzią od św. Mikołaja w którym Mikołaj serdecznie podziękował za pamięć oraz życzył
dzieciom dużo zdrowia, radości i spełnienia marzeń. Opisał swoją ciężką pracę oraz wspomniał
o swoich pomocnikach elfach i reniferach.
nauczyciel grupy Zajączki
S. Januszkiewicz
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Szanowni Państwo,
jak powszechnie wiadomo wyniki konsultacji społecznych dotyczących poszerzenia Karkonoskiego Parku Narodowego / w skrócie KPN / zostały zakończone. W wyniku tych konsultacji większość mieszkańców, którzy
zdecydowali się głosować za lub przeciw / czyli z 397 głosów 311 było przeciw/ opowiedziało się przeciw poszerzeniu KPN. Niemniej jednak, już po konsultacjach nadal pojawiają się głosy osób, które są za poszerzeniem
parku. Nadal kierowane są pytania i pisemne wnioski o podjęcie działań w celu poszerzenia KPN.
Wydaje się, że tak naprawdę nikomu nie chodzi o poszerzenie parku, ale o ochronę lasów przed nadmierną
eksploatacją i rozjeżdżaniem przez ciężki sprzęt używany do prac leśnych. Przecież przez ostatnich kilkadziesiąt
lat nikt nie składał podobnych wniosków, ponieważ lasy na terenach Parku Narodowego i Lasów Państwowych
praktycznie się nie różniły.
Dlatego należy się zastanowić czy zamiast toczenia sporów pomiędzy mieszkańcami w zakresie powiększenia
parku nie należy podjąć działania mające na celu ochronę lasów przed nadmierną wycinką. Ponieważ tak naprawdę wszystkim mieszkańcom zależy na pięknych lasach, do których można pójść na spacer, jagody czy grzyby.
Powyższy wniosek naszych mieszkańców i ich zainteresowanie związane z taką a nie inną gospodarką leśną
prowadzoną przez Lasy Państwowe wskazują jasno na to, że są oni przeciwni wycinaniu lasów czy ich rozjeżdżaniu. Może czas by każdy z nas mieszkańców zastanowił się nad tym co zrobić by temu zapobiec?
Poniżej przedstawiamy wniosek jaki dotarł do Urzędu Miasta w Piechowicach w sprawie ochrony środowiska przyrodniczego a podpisany przez 64 mieszkańców Piechowic / wniosek złożony w Radzie Miasta
w Piechowicach i na ręce Burmistrza /. Z uwagi prośbę o jego upublicznienie oraz nieznaczną wielkość redakcja IP poprosiła wnioskodawców o wersję edytowalną, która znajduje się poniżej. Natomiast oryginał wniosku
znajduje się w Radzie Miasta w Piechowicach.
Burmistrz Miasta Piechowice
Jacek Kubielski
„WNIOSEK
o ponowne przedyskutowanie publiczne tematu dotyczącego poszerzenie granic
Karkonoskiego Parku Narodowego
My, niżej podpisani mieszkańcy Piechowic, zwracamy się do Rady Miasta z prośbą o ponowne przedyskutowanie
publiczne sprawy zasadności rozszerzenia granic Karkonoskiego Parku Narodowego. Wypracowana opinia społeczna dotycząca tego tak ważnego tematu opierała się głównie na opinii lobbystów i nieprawdziwych informacjach, które przekazywane były mieszkańcom. Przy tak ważnych konsultacjach przede wszystkim radni powinni
przekazywać swoim wyborcom rzetelne informacje, co jest dla mieszkańców ważniejsze. Czy działalność KPN
chroniąca przyrodę, czy komercyjna działalność Lasów Państwowych?

UZASADNIENIE

W dniu 17 grudnia 2021 roku odbyło się spotkanie w sprawie poszerzenia granic Karkonoskiego Parku Narodowego. Z dyskusji
jaka miała miejsce podczas trwającego spotkania wyłania się obraz dominacji lobbystów tj. myśliwych, przedsiębiorców chcących
prowadzić działalność na terenach należących do Lasów Państwowych oraz Nadleśnictw działających w ramach instytucji jaką
są Lasy Państwowe. Biorący udział w dyskusji zapomnieli zarówno o mieszkańcach jak i gościach odwiedzających naszą
gminę a także o naszych dzieciach i wnukach, których dotykają i dotkną zmiany klimatyczne. W sytuacji postępującego ocieplenia klimatu według naukowców lasy są częściowo dla nas „płucami” i jak najdłużej powinny służyć naszym pokoleniom.
Jak wiadomo w Polsce z powodu smogu umiera około 40.000 osób a w Europie jesteśmy największym trucicielem. Nadmierna,
komercyjna wycinka drzew przez Lasy Państwowe na pewno nie chroni nas przed postępującymi zmianami klimatycznymi. Nie
możemy być obojętni na to co dzieje się w lasach pod zarządami Lasów Państwowych, które prowadzą wręcz gospodarkę szkodliwą dla naszych lasów. Wystarczy zobaczyć jak zniszczone jest runo leśne i drogi leśne oraz niektóre szlaki turystyczne przez
pracujące w lasach harwestery. Drzewa to nie tylko określony gatunek rośliny, to również życie, o czym człowiek pomału
zapomina. Skutkiem masowego wycinania drzew oprócz zagrożenia dla flory i fauny jest zaburzenie gospodarki wodnej oraz
pustynnienie terenów. Czy taki stan środowiska chcemy zostawić naszym i następnym pokoleniom?
Nie możemy być egoistami i tylko myśleć o sobie. W sprawie tak ważnego tematu powinniśmy rozmawiać a nawet się spierać i bazując przede wszystkim na opiniach fachowców i wybrać wariant optymalny dla nas i przyszłych pokoleń. Powinniśmy
także zapoznać się z działaniami KPN i Lasów Państwowych i ocenić, kto zrobił więcej na rzecz ochrony naszego środowiska.
Ze względu na fakt, że sprawa poszerzenia granic KPN jest jeszcze otwarta radni powinni dołożyć wszelkich starań, aby dogłębnie przeanalizować tę tak ważną sprawę poprzez zorganizowanie w swoich okręgach spotkań ze swoimi wyborcami z udziałem przedstawicieli KPN i Lasów Państwowych w celu wypracowania opinii a nie kierowania się swoimi prywatnymi zdaniami.
Myślimy, że Pan Przewodniczący Rady, działający również w Lidze Ochrony Przyrody poważnie potraktuje nasz wniosek”.
Feliks Chmielewski
i 63 pozostałych podpisanych mieszkańców Piechowic”
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