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Drodzy Mieszkańcy Piechowic, 

październik to miesiąc, w którym w Urzędzie Mia-
sta w Piechowicach trwają intensywne prace nad 
przygotowaniem budżetu naszej gminy na rok 2023. 

Jaki będzie budżet Piechowic i jakie inwestycje bę-
dziemy mogli zrealizować w przyszłym roku w dużej 
mierze będzie zależało od cen nośników energetycznych 
takich jak energia elektryczna, gaz i oczywiście paliwa. 

Oprócz już realizowanych inwestycji takich jak 
rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w górnych Pie-
chowicach czy budowa wiaduktu drogowego nad linią 
kolejową w ciągu ul. Piastowskiej i 1 Maja będziemy 
realizować w następnym roku inwestycje związane 
z przebudową odcinków ul. Przemysłowej, ul. Cieplic-
kiej, chodnika w centrum Piechowic, termomoderni-
zacją Szkoły Podstawowej nr 1, rozbudową sieci ka-
nalizacji sanitarnej przy ul. Brzozowej, ul. Leśnej, ul. 
Słonecznej, ul. Nadrzecznej i ul. Pakoszowskiej oraz 
inwestycje, na które będzie można pozyskać środki 
ze źródeł zewnętrznych. Dodatkowo chciałbym zre-
alizować inwestycje, które zostały już rozpoczęte, ale 
brakuje środków na ich zakończenie. Mam tu na my-
śli np. przebudowę dróg wewnętrznych na Osiedlu 
Szkolnym czy przebudowę drogi gminnej ul. Prusa, na 
którą złożyliśmy wniosek o dofinansowanie z Rządo-

wego Programu Rozwoju Dróg Samorządowych. 
Musimy jednak pamiętać, że dla realizacji nowych 

inwestycji w 2023 r. należy opracować zrównoważo-
ny budżet naszego miasta, w którym zapewnimy nie-
zbędne środki na wydatki bieżące związane z codzien-
nym funkcjonowaniem naszej Gminy czyli na zakup 
nośników energetycznych, funkcjonowanie czterech 
placówek oświatowych - dwóch szkół i dwóch przed-
szkoli, Piechowickiego Ośrodka Kultury, administracji 
naszego miasta, usługi komunalne świadczone przez 
Zakład Usług Komunalnych w Piechowicach, utrzy-
manie porządku i czystości w gminie, w tym odbiór 
i zagospodarowanie odpadów, oświetlenie uliczne, 
komunikację miejską i wiele innych zadań i obowiąz-
ków, które należą do zadań własnych naszej Gminy. 

W dniu 25.10.2020 roku dotarła do nas widomość 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnoślą-
skiego o zwiększeniu naszej gminie środków finan-

sowych na realizację zadania pod nazwą „Termomo-

dernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. 
Szkolnej 6 w Piechowicach” o kwotę 827.490,83 zł. 
Tym samym na realizację termomodernizacji szko-

ły otrzymaliśmy łącznie kwotę 2.060,777,25 zł ze 
środków pochodzących z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego. Należy 
dodać, że aktualnie najkorzystniejsza oferta złożona 
w trybie ustawy prawo zamówień publicznych wynosi 
kwotę 3.298.860 zł brutto. 

Informuję, że w ostatnim czasie w naszym mieści 
zakończyliśmy cztery inwestycje, w tym:

Dwa zadania związane z realizacją inwestycji pod 
nazwą: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowe-
go na przejściach dla pieszych przy ul. Szkolnej i ul. 
Orzeszkowej w Piechowicach, w ramach programu: 
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla 
pieszych na 2021 r.”, na które nasza gmina pozyskała 
środki finansowe w wysokości łącznej 400.000,00 zł.  

Przy czym I część zdania dotyczyła przebudo-

wy przejścia dla pieszych na drodze gminnej     ul. 
Szkolnej w Piechowicach. W ramach tego zadania 
wykonano wyniesione przejście dla pieszych z masy 
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asfaltowej, wymianę nawierzchni odcinka jezdni dro-
gi ul. Szkolnej o pow. 1102 m2, budowę chodników 
pieszych z kostki betonowej (obustronne) o pow. 
635 m2, zamontowano oświetlenie dedykowane dla 
przejścia dla pieszych (2 szt.), oznakowanie pozio-
me, w tym również 2 akustyczne, i pionowe (12 szt.), 
w tym 2 aktywne podświetlane. Wykonano 2 wpusty 
burzowe kanalizacji deszczowej. Zamontowano 18 
szt. stalowych malowanych barierek oddzielających 
chodnik od jezdni, w tym 2 jako zapory na dojściu do 
przejścia dla pieszych. 

Wartość tego zadania wyniosła kwotę 457.929,63 
zł brutto.

II część zadania objęła przebudowę przejścia dla 
pieszych na drodze gminnej ul. Orzeszkowej w Pie-

chowicach. W ramach tego zadania wykonano wynie-
sione przejście dla pieszych z masy asfaltowej, wymia-
nę nawierzchni odcinka jezdni drogi ul. Orzeszkowej 
wraz z nawierzchnią na skrzyżowaniu ul. Orzeszkowej 
z ul. Sienkiewicza i ul. Tysiąclecia pow. 950 m2, budo-
wę chodników pieszych z kostki betonowej (obustron-
ne) o pow. 320 m2, zamontowano oświetlenie dedy-
kowane przejścia dla pieszych (2 szt.), oznakowanie 
poziome, w tym również 2 akustyczne, i pionowe (15 
szt.), w tym 2 aktywne podświetlane. W ramach zada-
nia zamontowano również 6 lamp oświetlenia drogo-
wego z oprawami LED. Wykonano 3 wpusty burzowe 
kanalizacji deszczowej. Zamontowano 17 szt. stalo-
wych malowanych barierek oddzielających chodnik 
od jezdni. 

Wartość tego zadania wyniosła brutto kwotę 
431.329,08 zł.

W Piechowicach w ramach członkostwa w Karko-

noskim Klastrze Energii zrealizowano także dwa za-
dania związane z budową, w tym zakupem niezbęd-
nych urządzeń infrastruktury służącej wytwarzaniu 
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym 
mikroinstalacji, finansowane ze środków Regionalne-
go Programu Operacyjnego Województwa Dolnoślą-
skiego  na lata 2014-2020, na poziomie 85 % ponie-
sionych wydatków kwalifikowanych. W ramach tego 
zadania:

W część I wykonano instalację fotowoltaiczną 
w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Paw-

ła II w Piechowicach o łącznej zainstalowanej mocy 
31,59 kW. Wartość tego zadania wyniosła kwotę 
190.703,20 zł brutto.

W część II wykonano instalację fotowoltaiczną 
w budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 w Pie-

chowicach o łącznej zainstalowanej mocy 18,9 kW. 
Wartość tego zadania wyniosła kwotę 124.726,00 zł 
brutto. 

Dla Mieszkańców ul. Kryształowej powyżej skrzy-

żowania z ul. Zieloną mam dobrą wiadomość. Poja-
wiła się bowiem możliwość dokończenia sieci kanali-
zacji sanitarnej do mostu na rzece Kamiennej przed 
skrzyżowaniem z droga krajową nr 3. Gmina uzgodni-
ła zakres niezbędnych prac i koszt realizacji inwestycji 
w ramach zwiększenia zakresu robót z właścicielem 
firmy SANET realizującej aktualnie inwestycję w Gór-
nych Piechowicach. Do realizacji zwiększonego zakre-
su ww. zadania wymagane jest zgoda Rady Miasta 
Piechowice w formie uchwały w sprawie zwiększenia 
wydatków finansowych na realizację tej inwestycji. 
Jaką decyzję podejmie Rada czas pokaże.

Nadal trwają prace zmierzające do podziału 
spółki KSWiK. Obecnie w dalszym ciągu pracujemy 
nad planem podziału spółki KSWiK. W ramach wielu 
spotkań pomiędzy gminami wychodzącymi ze spół-
ki, samymi spółkami w tym naszej spółki ZUK oma-
wiane są istotne dla Piechowic elementy podziału 
aktywów i pasywów spółki KSWiK. W spotkaniach 
tych biorą udział osobiście oraz przedstawiciel Pod-
górzyna, zarządy spółek, które będą przejmowały wy-
dzielony majątek KSWiK, prawnicy, biegli rewidenci, 
rzeczoznawcy i inni doradcy.  Na formalnych i niefor-
malnych spotkaniach, na temat podziału, rozmawiają 
także Wspólnicy KSWiK  czy członkowie Rady Nad-
zorczej spółki KSWiK. Procedura jest skomplikowania 
i wymaga ścisłej współpracy i zaangażowania każdej 
ze stron. Niestety nie zawsze wszystkie strony są moc-
no zaangażowane i przekazują potrzebne materiały 
w odpowiednim czasie. To powoduje, że proces ten 
przeciąga się. Niestety plan podziału wymaga jeszcze 
poprawek i uzupełnienia jego załączników przez spół-
kę KSWiK. Z tych powodów termin podpisania planu 
podziału został przesunięty o miesiąc. 

Mam jednak nadzieję, że w listopadzie podpisze-
my plan podziału i prześlemy go do sądu KRS. Wów-
czas rozpocznie się kolejny etap procesu podziału 
spółki KSWiK ale o tym będę pisał w kolejnych nume-
rach Informatora. 

Jacek Kubielski 

Burmistrz Miasta Piechowice                                                                          
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Burmistrz Miasta Piechowice ogłasza pierwszy przetarg 
ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych 
niezabudowanych, położonych w Piechowicach. 

Przetarg odbędzie się w dniu 18 listopada 2022 r. o godz. 
1000    w siedzibie Piechowickiego Ośrodka Kultury przy ul. 
Kryształowej nr 53. 

Przedmiotem przetargu będą następujące nieruchomo-

ści gruntowe niezabudowane, stanowiące własność Gminy 
Miejskiej Piechowice, położone w Piechowicach w rejonie 
ulicy Juliusza Słowackiego (obręb 0008):

1. działka nr 451/11 o powierzchni 0,1201 ha 
• cena wywoławcza – 68.000,00 zł
• wadium: 6.800,00 zł
• termin zagospodarowania nieruchomości – 5 lat   

od daty sprzedaży
2. działka nr 451/12 o powierzchni 0,1201 ha 
• cena wywoławcza – 68.000,00 zł
• wadium – 6.800,00 zł
• termin zagospodarowania nieruchomości – 5 lat   

od daty sprzedaży
3. działka nr 451/13 o powierzchni 0,1332 ha 
• cena wywoławcza – 75.000,00 zł
• wadium: 7.500,00 zł
• termin zagospodarowania nieruchomości – 5 lat   

od daty sprzedaży
• nieruchomość jest obciążona rowem  

 uwidocznionym na mapie ewidencji gruntów   
 (symbol użytku „W”)

4. działka nr 451/14 o powierzchni 0,1626 ha
• cena wywoławcza – 91.000,00 zł
• wadium: 9.100,00 zł
• termin zagospodarowania nieruchomości – 5 lat   

od daty sprzedaży
• nieruchomość jest obciążona rowem   

 uwidocznionym na mapie ewidencji gruntów 

 (symbol użytku „W”)
5. działka nr 451/15 o powierzchni 0,1728 ha 
• cena wywoławcza – 97.000,00 zł
• wadium: 9.700,00 zł
• termin zagospodarowania nieruchomości – 5 lat   

od daty sprzedaży
• nieruchomość jest obciążona rowem    

 uwidocznionym na mapie ewidencji gruntów  
 (symbol użytku „W”)

6. działka nr 451/16 o powierzchni 0,1316 ha
• cena wywoławcza – 74.000,00 zł
• wadium: 7.400,00 zł

• termin zagospodarowania nieruchomości – 5 lat   
od daty sprzedaży

7. działka nr 451/17 o powierzchni 0,1343 ha 
• cena wywoławcza – 76.000,00 zł
• wadium: 7.600,00 zł
• termin zagospodarowania nieruchomości – 5 lat   

od daty sprzedaży
8. działka nr 451/18 o powierzchni 0,1339 ha 
• cena wywoławcza – 76.000,00 zł
• wadium: 7.600,00 zł
• termin zagospodarowania nieruchomości – 5 lat   

od daty sprzedaży
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr 

JG1J/00081740/8. W „miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego jednostki strukturalnej Piechowice-Południe 
w Piechowicach” działki położone są na obszarze oznaczonym 
jako: „projektowane mieszkalnictwo jednorodzinne” (symbol 
rysunku planu: 9MN). Nieruchomości nie posiadają wykona-
nych przyłączy sieci technicznych. Obszar uzbrojony w sieci 
elektroenergetyczną, wodociągową, kanalizacyjną i gazową 
znajduje się w pewnym oddaleniu (rejon ulic: Słowackiego, 
Boczna, Kryształowa). Warunki przyłączenia należy uzgadniać 
z dysponentami poszczególnych sieci. 

Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Piecho-

wice nr 57 1020 2137 0000 9102 0147 6241 (PKO BP SA), 
w taki sposób, aby wpłata zaksięgowana została na rachun-

ku Urzędu najpóźniej do dnia 14 listopada 2022 r. W opisie 
wpłaty wadium należy wskazać imię i nazwisko uczestnika 

przetargu oraz nieruchomość, której wpłata dotyczy. 
Do ceny sprzedaży ustalonej w wyniku przetargu doliczo-

ny zostanie podatek VAT w stawce 23% na podstawie ustawy 
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 
z 2022 r., poz. 931 ze zm.) Nabywca nieruchomości będzie 
zobowiązany do pokrycia kosztów notarialnych oraz wieczy-
stoksięgowych związanych z zawarciem umowy sprzedaży 
w formie aktu notarialnego.

Niniejsza publikacja stanowi wyciąg z ogłoszenia Burmi-
strza Miasta Piechowice podanego do publicznej wiadomo-

ści poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta 
w Piechowicach i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Pu-

blicznej (piechowice.bip.net.pl)                              
Zainteresowani nabyciem w/w nieruchomości grunto-

wych mogą ponadto uzyskać dodatkowe informacje w Refe-
racie Nieruchomości, Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu 
Miasta Piechowice (tel.: 75 75-48-917, e-mail: lokale@pie-
chowice.pl).

BURMISTRZ MIASTA PIECHOWICE Jacek Kubielski

OGŁOSZENIE NR 3/2022 O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM
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Uchwała nr 305/LIII/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 
8 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej 
Piechowice na rok 2022.

Uchwała nr 306/LIII/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 8 
sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finan-
sowej Gminy Miejskiej Piechowice.

Uchwała nr 307/LIII/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 
8 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 111/XIX/2022 
Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym 
powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygo-
dniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, 
psychologa, logopedy, doradcy zawodowego, terapeuty pe-
dagogicznego i nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami 
obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze.

Uchwała nr 308/LIV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 
22 września 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej 
Piechowice na rok 2022.

Uchwała nr 309/LIV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 
22 września 2022 r. w sprawie zajęcia stanowiska przez Radę 
Miasta Piechowice dotyczącego realizacji uchwały nr 282/
XLIX/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych 
w jednostce strukturalnej Górzyniec – edycja 2022 r. w części 
dotyczącej byłego ośrodka ,,Potok’’.

Uchwała nr 310/LIV/2022 Rady Miasta Piechowice 
z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 282/
XLIX/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych 
w jednostce strukturalnej Górzyniec – edycja 2022.

RADA MIASTA PIECHOWICE UCHWALIŁA
Uchwała nr 311/LIV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 

22 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały 270/XLV/2022 
Rady Miasta Piechowice z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie  
udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu 
w formie wykonania robót drogowych w postaci przebudowy 
odcinka chodnika drogi wojewódzkiej nr 366 (ul. Kryształowa 
w Piechowicach) w latach 2022 – 2023.

Uchwała nr 312/LIV/2022  Rady Miasta Piechowice z dnia 
22 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne 
nabycie przez Gminę Miejską Piechowice nieruchomości z Za-
sobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Uchwała nr 313/LIV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 
22 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 109/XIX/2019 
Rady Miasta Piechowice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie 
Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w pla-
cówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską 
Piechowice.

Uchwała nr 314/LIV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 
22 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 74/XIV/2019 
Rady Miasta Piechowice z dnia 26 września 2019 r. w spra-
wie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego przez dzieci objęte wychowaniem przedszkol-
nym w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Pie-
chowice.

Uchwała nr 315/LIV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 
22 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały nr 73/XIV/2019 
Rady Miasta Piechowice z dnia 26 września 2019 r. w sprawie 
ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz maksymalnej wy-
sokości opłaty za wyżywienie dziecka w oddziale żłobkowym 
Przedszkola Samorządowego nr 2 w Piechowicach prowadzo-
nym przez Gminę Miejską Piechowice.

Karolina Sokołowska
Inspektor ds. obsługi Rady Miasta i transportu

Wyjazd dzieci i młodzieży szkolnej z piechowickich szkół 
podstawowych do Niemiec w ramach projektu „wymiana 

dzieci i młodzieży szkolnej – zawody biatlonowe”  
Jak zapewne Państwo wiecie, w ramach współpra-

cy polsko-niemieckiej Piechowic i gminy Steinigtwol-
msdorf realizujemy różne małe projekty związane 
z wymianą dzieci i młodzieży czy też spotkań pomię-
dzy strażą pożarną z gminy Steinigtwolmsdorf a na-
szym stowarzyszeniem OSP.

Takich projektów chcemy realizować więcej o ile 
będzie to możliwe finansowo, zwłaszcza jeżeli uda się 
pozyskać na ten cel środki zewnętrzne. Chcemy do-
konywać wymiany kulturalnej pomiędzy narodami, 
w tym zorganizować występy naszych zespołów z ich 
zespołami. Pomysłów jest więcej. 
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Ostatnio jednak, w dniach 7-9 października 2022 
roku dzieci i młodzież Szkoły Podstawowej nr 1 w Pie-
chowicach i Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła 
II w Piechowicach wraz z dwoma nauczycielami prze-
bywały na terenie Niemiec, w partnerskiej gminie 
Steinigtwolmsdorf. Wyjazd ten był realizowany w ra-

mach projektu „wymiana dzieci i młodzieży szkolnej 
– zawody biatlonowe” i w całości finansowany przez 
gminę Steinigtwolmsdorf. W takcie pobytu nasze 
dzieci i młodzież /21 uczniów zgłoszono do wyjazdu/ 
miały zapewniony transport autokarem do Niemiec 
i z powrotem, nocleg, wyżywienie, pobyt na base-

nie rekreacyjnym w Neustadt in Sachsen oraz start 
w biatlonowych zawodach sportowych. 

Same zawody biatlonowe odbyły się w dniu 
8.10.2022 roku w godzinach 9.00-12.00 i wzięły 
w nim udział dzieci i młodzież z niemieckich klubów 
sportowych i szkół oraz nasi uczniowie. W biatlonie 
startowali też dorośli biatloniści z Niemiec za opłace-
niem   dodatkowej opłaty. Ze Szkoły Podstawowej nr 
1 w zawodach wzięło udział 11 uczniów a ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 wzięło udział 10 uczniów. Należy 
podkreślić, że młodzi mieszkańcy Piechowic dzielnie 
walczyli na trasie biatlonowej w kilku grupach wieko-
wych. W wyniku tych zawodów nasi młodzi biatloniści 
odnieśli sukcesy. 

Wśród startujących uczniów naszych szkół na 
uwagę zasługuje Anna Gancarek i  Melisa Kufczyń-

ska, które zajęły 3 miejsce w swojej grupie wieko-

wej. 
Pięknie walczyli  też pozostali uczniowie, w tym 

Hela Gajda, Maria Dobrowolska, Tymoteusz Bigda 
i Miłosz Jaworski, którzy zajęli 5 miejsce w swojej 
grupie wiekowej. 

Do końca rywalizowali też pozostali uczniowie 
sklasyfikowani do 15 miejsca /Olgierd Fidor - 6 miej-
sce, Michał Garboliński-  6 miejsce, Antoni Krystowski 
-7 miejsce, Konrad Krasowski - 8 miejsce, Aleksandra 
Kujałowicz - 8 miejsce, Oliwia Burzyńska - 9 miejsce, 
Kamil Stolarczyk – 10 miejsce, Julia Popioł - 11 miej-
sce, Nikodem Baranowski- 12 miejsce, Karolina Jóźwik 
-12 miejsce, Oskar Frygier - 13 miejsce, Natalia Bik - 
15 miejsce/.  

Dyplomy uczestnictwa w zawodach biatlonowych 
oraz drobne upominki wręczała Burmistrz Gminy Ste-
inigtwolmsdorf Pani Kathrin Gessel oraz Jacek Kubiel-
ski Burmistrz Miasta Piechowice. 

Gratulujemy wszystkim naszym uczniom, bo jak 
sami mówili trasa była długa i ciężka a ich opieku-

nom Pani Ewelinie Jedziniak i Panu Adamowi Bart-

nickiemu, którzy opiekowali się dziećmi serdecznie 
dziękujemy.

Może nie wszyscy uczniowie znaleźli się na po-
dium ale ważne, że dzieci były zadowolone z wyjazdu 
do Niemiec. Mam nadzieje, że w niedługim czasie uda 
się zorganizować dla uczniów szkół podstawowych 
kolejny wyjazd do gminy Steinigtwolmsdorf.
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Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023 
w piechowickich szkołach podstawowych ruszył rzą-
dowy program rozwijania szkolnej infrastruktury oraz 
umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci 
i młodzieży –„Laboratoria Przyszłości”. Laboratoria 
to program, który ma na celu stworzenie nowocze-
snej szkoły, w której zajęcia są prowadzone w sposób 
ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkry-
waniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Ini-
cjatywa wsparcia dla szkół umożliwiła nauczycielom 
budowanie wśród uczniów kompetencji przyszłości 
z tzw. kierunków STEAM, czyli nauka, technologia, in-
żynieria, sztuka oraz matematyka.

We wrześniu, dzięki zakupionym pomocom dydak-
tycznym m.in. drukarkom 3D dotychczasowy proces 
zdobywania wiedzy oraz praktycznych umiejętności 
został wzbogacony poprzez obsługę innowacyjnych 
narzędzi, które wywołały wśród dzieci zaintereso-
wanie i pobudziły do kreatywnego myślenia. Na jed-
nych z pierwszych lekcji w Laboratoriach Przyszłości 
uczniowie zaprojektowali w specjalnym programie, 

a następnie wykorzystując druk 3D, stworzyli budowle 
architektoniczne oraz bajkowe postacie. W tym roku 
szkolnym nauka w Laboratoriach Przyszłości będzie 
odbywać się średnio co najmniej podczas 3 godzin 
zajęć w każdym tygodniu. Życzymy uczniom, aby ten 
czas został w pełni wykorzystany na zdobycie nowych 
umiejętności oraz realizację pobudzających wyobraź-
nię projektów, które w przyszłości zmienią świat.

Aleksandra Budzińska
Podinspektor ds. oświaty i kadr

Laboratoria Przyszłości w piechowickich szkołach
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Dnia 24 września 2022 r. na terenie Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Piechowicach odbyło się wyjątkowe 
wydarzenie. Po raz pierwszy Gminna Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych pod patronatem 
Burmistrza Miasta Piechowice organizowała Rodzin-
ny Piknik Sportowy pod hasłem „Nie pij tylko baw się 
razem z nami!” mający na celu podjęcie działań pro-
filaktycznych zapobiegających negatywnym skutkom 
spożywania napojów alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Piechowicach założyła, że jednym z naj-
lepszych działań profilaktycznych w danym zakresie 
jest zacieśnianie więzów rodzinnych, co może sku-
tecznie zniechęcić do sięgania po alkohol. Dodatko-
wym atutem jest aktywność fizyczna oraz spędzenie 
wolnego czasu w gronie najbliższych w formie alter-
natywnej. 

We wspólnej zabawie wzięły udział w sumie 23 
drużyny składające się z rodzin, przyjaciół, dorosłych 
i dzieci. Na twarzach uczestników widniał szeroki 
uśmiech, co wskazywało na dobrą atmosferę oraz 
zdrową rywalizację. Oprócz wesołych konkurencji 
sportowych uczestnicy wydarzenia mogli skorzystać 
z usług namiotu profilaktycznego oferującego ani-
macje dla dzieci połączone z działaniami profilaktyki 
uzależnień. Dodatkowo na zawodników czekał słod-
ko-słony poczęstunek, który był oferowany przez 
członków Klubu Abstynenta „Eden” ściśle współpra-
cujących z Gminą Miejską Piechowice. Każda z dru-

żyn otrzymała z rąk Burmistrza Miasta Piechowice 
dyplom uczestnictwa wraz z symboliczną nagrodą, 

a na zakończenie współzawodnictwa odbył się Festi-
wal Kolorów, który tylko dorzucił jeszcze większą garść 
radosnej beztroski i zadowolenia. 

Ponadto, powstała dzięki temu współpraca po-
między różnymi jednostkami z terenu Gminy Miej-
skiej Piechowice może zaowocować długofalowymi 
działaniami na rzecz profilaktyki uzależnień i pomóc 
dotrzeć do jeszcze szerszego grona odbiorców, co bez-
sprzecznie poszerzy horyzonty działalności i pomoże 
uświadomić ludziom z jakimi problemami powinno 
uporać się teraźniejsze społeczeństwo. 

Justyna Wójcik
Podinspektor ds. zasobów lokalowych
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Odpowiedź na to pytanie można było znaleźć od-
wiedzając galerię Piechowickiego Ośrodka Kultury 
w dniach od 10 sierpnia do 30 września br. Zaprezen-
towana tam instalacja edukacyjna pn. „Postaw na pa-
pier” była kolejną już ekspozycją poruszającą ważny 
społecznie temat. Podzielona na cztery działy tema-
tyczne, tj.: ciekawostki o papierze, papier w życiu co-
dziennym, papier jako sztuka oraz produkcja i krótka 
historia papieru, wystawa zebrała pozytywne recen-
zje mieszkańców Piechowic oraz turystów odwiedza-
jących budynek POK. Ważnymi aspektami instalacji 
były: ekologia, różnorodność zastosowania papieru 
jako surowca produkcyjnego, jego właściwości fizyko
-chemiczne, a także możliwości wykorzystania papie-
ru w twórczości artystycznej.

Uzupełnieniem instalacji „Postaw na papier” były 
zajęcia artystyczno- edukacyjne skierowane do dzieci 

i młodzieży z piechowickich placówek oświatowych. 
Z zaproszenia do udziału w zajęciach skorzystało łącz-
nie ok. 270 dzieci tj. przedszkolaków i uczniów szkół 
podstawowych z klas I-IV. Podczas tych spotkań moż-
na było dowiedzieć się m.in. w jaki sposób i z czego 
powstaje papier, na co może być przetwarzany oraz 
jak poprawnie segregować odpady makulaturowe. 
Największą jednak atrakcją dla uczestników zajęć oka-
zał się kartonowy tunel umieszczony w galerii, przez 
który każdy mógł przejść „na czworaka”. Przejściom 
tym towarzyszyły radosne emocje i dużo śmiechu.  
Na koniec każdy z uczestników samodzielnie tworzył 
papierową maskę lub ślimaka, które były pamiątką 
z zajęć w POK. Taka forma edukacji, podobnie jak 
w ubiegłych latach okazała się „strzałem w dziesiąt-
kę”, o czym świadczyły liczne pytania o temat następ-
nej instalacji edukacyjnej oraz zadeklarowana chęć 
uczestnictwa uczniów i nauczycieli w tego typu za-
jęciach. Niezmiernie miło było nam obserwować jak 
popołudniami dzieci wracały do naszej galerii z ro-
dzicami lub rodzeństwem, żeby pokazać im instalację 
„POSTAW NA PAPIER” i opowiedzieć o tym czego do-
wiedziały się podczas zajęć.

„Papierowa” wystawa już wprawdzie dobiegła 
końca, ale zachęcamy wszystkich mieszkańców Pie-
chowic do odwiedzania galerii POK  i odkrywania pięk-
na malarstwa, fotografii, rękodzieła oraz wielu innych 
rodzajów twórczości, które są u nas prezentowane.

Ewa Romańska - specjalista ds. realizacji wystaw 
Piechowicki Ośrodek Kultury

CZY WARTO POSTAWIĆ NA PAPIER?
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Dotychczas prace autorstwa Iwony Górskiej pre-
zentowane były na 5 wystawach indywidualnych i 41 
wystawach zbiorowych, co stanowi imponujący wy-
nik. Jest także laureatką ogólnopolskich konkursów 
malarskich, na których zdobyła m.in. I miejsce za ob-
raz „Wałbrzych nocą” i III miejsce za obraz „Śnieżka”. 
Podczas wernisażu w Piechowicach licznie zebrani go-
ście mieli okazję poznać artystkę z nieco innej strony. 
Nieszablonowość prezentacji multimedialnej, która 
przybliżyła wszystkim gościom postać Iwony Górskiej 
wzbudziła ciekawość i zachęciła publiczność do inte-
rakcji.

Po prezentacji goście udali się do galerii, by po-
dziwiać obrazy autorki.  Urokliwe pejzaże miejsc z ca-
łego świata, impresjonistyczne pociągnięcia pędzlem 

Wernisaż wystawy  
„TO I OWO, TU I TAM”

i mnogość odcieni błękitu to znaki rozpoznawcze jej 
twórczości. Wystawa zatytułowana „To i owo, tu i tam” 
to przekrojowa prezentacja prac powstałych na prze-
strzeni kilku lat. Większość obrazów artystki szybko 
znajduje nabywców i zasila prywatne kolekcje w kraju 
i za granicą. Sama Iwona Górska, mówi, że malowa-
nie jest dla niej pasją, która pozwala jej znaleźć spokój 
i spełnienie w codzienności życia.

Wystawa czynna do 25 listopada br. , galeria wysta-
wowa POK czynna od poniedziałku do piątku, w godz. 
10.00-17.00. Zapraszamy do oglądania.

Ewa Romańska
specjalista ds. realizacji wystaw POK
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Wiadomości ze Szkoły Podstawowej  
nr 1 w Piechowicach

Czas podsumować pierwszy miesiąc nauki w SP1. 
Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego uczniowie 
naszej szkoły z każdym tygodniem coraz intensywniej 
wdrażali się do pracy po wakacyjnym wypoczynku. So-
lidnej nauce towarzyszyło wiele działań, dzięki którym 
społeczność szkolna mogła się integrować i poczuć jak 
wielka rodzina. 

DZIEŃ KROPKI
To międzynarodowe święto obchodzimy w naszej 

szkole z wielkim entuzjazmem. 15 września sale lekcyjne 
wypełnili uczniowie ubrani w kropkowe stroje. Na każ-
dej lekcji podejmowali kropkowe aktywności: plastycz-
ne, ortograficzne i literackie. Ciekawym doświadcze-
niem dla każdej klasy okazało się poszukiwanie kropek 
w najbliższym otoczeniu i stworzenie wspólnego dzieła 
z kropką w roli głównej. Dobra zabawa, śmiech dzieci, 
twórcze zaangażowanie zagościły w każdej sali lekcyjnej. 
Kropkowe arcydzieła ozdobiły szkolny korytarz w naszej 
galerii. Zaproponowane działania uświadomiły naszym 
uczniom, że kropki odgrywają ważną rolę w życiu czło-
wieka. Są nie tylko znakiem interpunkcyjnym, ale za 
tym słowem kryje się o wiele więcej. Przede wszystkim 

kreatywność. A tej uczniom naszej szkoły nie braku-
je. Ważne, by każde dziecko uwierzyło w siebie i było 
przekonane o swojej sile, pomysłowości, odwadze 
i pewności siebie. To droga do realizacji wyznaczo-
nych celów.

WYBORY DO SAMORZĄDU  
SZKOLNEGO

Wrześniowe dni to czas kampanii wyborczej do 
najważniejszego organu uczniowskiego w naszej szko-
le. Kandydaci przygotowali swoje prezentacje w for-
mie plakatów zamieszczonych w szkolnej galerii oraz 
krótkich filmików publikowanych w mediach społecz-
nościowych szkoły. W przedsięwzięciu rywalizowali 
uczniowie z klas I-III oraz IV-VIII. Wybory zostały prze-
prowadzone 3 października. Towarzyszyły im niezwy-
kłe emocje. Każdy z kandydatów liczył na zwycięstwo. 
Wyniki poznaliśmy kolejnego dnia po zliczeniu głosów 
przez komisję skrutacyjną. Przewodniczącym Samo-
rządu Szkolnego w klasach I-III został Antoni Ćwiąka-
ła-Gruning, w klasach IV-VIII Zofia Kotylak. Gratulacje 
dla zwycięzców.
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DZIEŃ CHŁOPAKA
To był wyjątkowy dzień w naszej szkole! Wyczeki-

wany przez wszystkich uczniów, gdyż w zapowiedziach 
przebiegu obchodów kryło się wiele niespodzianek. 
Już o poranku próg szkoły przekroczyli uczniowie 
wystrojeni w muszki, krawaty, marynarki. Każdy wy-
czuwał odświętny nastrój i podekscytowanie. Badaw-
czą ciekawość naszych dzieci i młodzieży rozbudziły 
warsztaty majsterkowania prowadzone przez pana 
Romana Woźniaka, który w profesjonalny sposób za-
prezentował nowoczesne narzędzia zakupione w ra-
mach  programu Laboratoria Przyszłości, potrzebne 
w kształtowaniu i rozwijaniu zdolności manualnych 
i technicznych uczniów. Dużym zainteresowaniem 
cieszyły się warsztaty zorganizowane przez pana Jaku-
ba Siutę, który podzielił się z naszymi uczniami swoją 
pasją modelarską. Każdy uczestnik mógł wysłuchać 
ciekawej prelekcji, obejrzeć modele składane przez 
naszego Gościa oraz popróbować swoich sił w budo-
waniu modeli. Nie zabrakło konkurencji w nawleka-
niu koralików. Zawodnicy pod okiem pani A. Zdań-
skiej-Siuty wytrwale mierzyli się z tym wyzwaniem. 
W klasach odbywały się konkursy, podczas których 
wyłoniono Mistrza Wizażu, Paznokcia, Warkocza. Tym 
atrakcjom towarzyszył plebiscyt na chłopaka: Bratnią 
Duszę, Najlepszego Sportowca, Szkolnego Mózgowca, 
Ciacho Szkoły, Miód Chłopaka. Smakosze pieczonej 
kiełbaski mogli zgromadzić się przy ognisku i cieszyć 
rozmową z innymi podczas przygotowywania posiłku. 
Wiele emocji wzbudził konkurs Mask Idol. Po alejce 
w parku szkolnym spacerowali idole naszych uczniów, 
m.in. Michael Jackson, Sanah, Messi i wielu innych 
ulubieńców.    Na koniec roztańczona i rozśpiewana 
na podwórku szkolnym gromada uczniów i nauczycieli 
w dobrym stylu zakończyła nasze wspólne świętowa-
nie. W tym dniu każdy znalazł dla siebie coś wyjątko-
wego! Uśmiech dzieci i słowa: Ale było fajnie! okazały 
się najwdzięczniejszym podsumowaniem imprezy.  

WSZYSTKIE ŚMIECI SĄ NASZE
Uczniowie SP1 włączyli się do ogólnopolskiej akcji 

Sprzątanie Świata. W tym roku to już 29. finał przed-
sięwzięcia. Tegoroczne hasło kampanii brzmi Wszyst-
kie śmieci są nasze.

Zespoły klasowe powędrowały ulicami Piechowic 
i sprzątały  najbliższą okolicę, mając na uwadze głów-
ne przesłanie akcji. Młodzi piechowiczanie doceniają 
wszelkie działania ekologiczne organizowane w szkole 
i mieście oraz chętnie w nich uczestniczą, gdyż dobro 

i piękno naszej małej ojczyzny, naszego kraju, naszej 
planety jest dla nich ważne.

DLA KAŻDEGO COŚ EDUKACYJNEGO
Codziennie w naszej szkole, przez sześć dni w tygo-

dniu uczniowie mogą spotykać się ze swoimi nauczy-
cielami na zajęciach realizowanych w ramach projektu 
unijnego Szansa dla wszystkich. Jeśli chcą powtórzyć 
wiadomości lub rozwijać kompetencje z języka pol-
skiego, matematyki, języka angielskiego, te zajęcia są 
dobrą okazją do tego. Jeśli zależy im na kształtowaniu 
i rozwijaniu zdolności manualnych oraz kreatywności 
artystycznej, są mile widziani na zajęciach z plastyki. 
Jeśli chcą poznać tajniki efektywnego uczenia się, za-
sady zdrowego odżywiania, popracować nad rozwo-
jem kompetencji społecznych, koniecznie powinni 
odwiedzić gabinety szkolnych specjalistów. Ucznio-
wie, pracując na zajęciach w małych grupach, mają 
możliwość pokonywania barier nieśmiałości w dziele-
niu się swoimi trudnościami, uczenia się wzajemnie 
od siebie, przejmowania odpowiedzialności za ucze-
nie się, eksperymentowania, badania, dyskutowania, 
wyciągania wniosków.  Warto więc skorzystać z tak 
bogatej oferty edukacyjnej.   

Monika Filuś
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

w Piechowicach
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,,Była sobie śliwka węgierka, co chciała bawić się 
w berka, lecz była tak mała, że tylko w pysznych da-
niach smakowała’’

                      autor nieznany

27 września do zabawy w berka zaprosiliśmy 
Śliwki Robaczywki, bo pod takim tytułem odbył się 
nasz festyn rodzinny. Pomimo niesprzyjającej aury 
pogodowej, zabawy, konkurencje i konkursy odbyły 
się w poszczególnych salach przedszkolnych. W sali 
,,Kropeczek’’ gościliśmy Panią Małgorzatą Radziejew-
ską, dzięki której poznaliśmy tajniki gliny i jej wyroby, 
które zachwyciły dzieci, przedszkolaki ulepiły piękne 
miseczki z gliny. W grupie ,,Poziomek ‘’przedszkolaki 
malowały koszulki według własnego projektu i kre-
atywności W grupie ,,Żabek ‘’dzieci brały udział w za-
bawach taneczno-ruchowych, a także malowały śliw-
ki farbami. W grupie,,Odkrywców’’ dzieci brały udział 
w konkurencjach sportowych. Każde dziecko miało 
wymalowaną w śliweczkę buzię, a także spróbowało 
śliwek pod różną postacią słodkich powideł   i wypie-
ków przygotowanych przez rodziców. Mała, owalna, 
fioletowa, królowa polskich stołów od dawien dawna, 
nie tylko smaczna, ale i bardzo zdrowa. Poprzez zaba-
wę przybliżyłyśmy dzieciom jej smak i aromat, a także 
wiersze i piosenki. Dziękujemy wszystkim rodzicom 
za zaangażowanie oraz przygotowanie pysznych śliw-

kowych ciast, babeczek, rogalików. Za piękne przygo-
towanie warsztatów ceramicznych Pani Małgorzacie 
Radziejewskiej.

Już jesteśmy przedszkolakami
Pasowanie na przedszkolaka to jeden z ważniej-

szych momentów w życiu małego dziecka. Od tego 
dnia staje się ono pełnoprawnym przedszkolakiem, 
powoli wchodzi w świat nauki.  To duży krok na ich 
drodze do samodzielności. W naszym przedszkolu Pa-
sowanie odbyło się 27.09.2022r. 

W tym dniu rodzice i bliscy mieli okazję zobaczyć 
i usłyszeć przygotowane przez przedszkolaków wier-
szyki i piosenki, które stanowiły część artystyczną 
wydarzenia. Zaprezentowane przez dzieci umiejętno-
ści dały dowód na to, jak dużo już potrafią. Nasi mali 
artyści zasłużyli na gromkie brawa i szczere gratula-
cje! Był to wesoły i pełen wrażeń dzień. Wszystkim 
dzieciom życzymy wielu sukcesów, nowych przyjaźni 
i dużo uśmiechu na co dzień.

Międzynarodowy Dzień Kropki  
w Przedszkolu Samorządowym nr 2

15 września to Międzynarodowy Dzień Krop-
ki, święto kreatywności, odwagi i zabawy dla grupy 
Kropeczki z naszego przedszkola, to dzień nadania na-
zwy grupy i przyjęcia do grona przedszkola-ków. I tak 
Kropki zagościły w naszym przedszkolu na dobre, wi-
dać je i słychać na każdym kroku.  Nasze przedszkolaki 
co rusz odkrywają swoje umiejętności, a talentów nie 
jeden dorosły może im zazdrościć. Niemniej tegorocz-
ne, wspólne świętowanie wszystkich dzieci razem, 
bardzo nas cieszyło. Dzień zaczął się zwyczajnie, ale 
i bardzo kropkowo. Duże i małe kropki zagościły na 
ubraniach dzie-ci i dorosłych, dekoracjach sal, posił-
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kach serwowanych przez naszą kuchnie i oczywiście 
w kreatyw-nych pracach przedszkolaków. A w między-
czasie były zabawy, konkurencje kropkowe i kropko-
we piosenki. Bo jak nasze dzieci stwierdziły mieszka-
my na kropce, grzeje nas kropka, a my jesteśmy DUŻE 
KROPKI, MAŁE KROPKI. Dziękujemy pani Dyrektor za 
materiały do kreatywnych zabaw z kropką.

Dzień Przedszkolaka w Teatrze Animacji 
Dnia 22.09.2022 r. z okazji Dnia Przedszkolaka, Pani 

Dyrektor złożyła życzenia wszystkim dzieciom i razem 
pojechaliśmy na spektakl pt.” Cyrk Doktora Dolittle” 
do Teatru Animacji w Jeleniej Górze. Celem wyciecz-
ki było między innymi rozbudzenie zainteresowania 
sztuką oraz kulturą, wyzwolenie pozytywnych emocji 
i uczuć. Podczas podróży autokarem dzieci utrwaliły 
sobie zasady bezpieczeństwa oraz pamiętały o zapię-
ciu pasów podczas jazdy. Kiedy przedszkolaki dotarły 
na miejsce z wielką niecierpliwością czekały na roz-
poczęcie spektaklu. Ogromne wrażenie na dzieciach 
wywarła sceneria oraz magia teatru. Dla wielu malu-
chów była to pierwsza wizyta w teatrze. Przedstawie-
nie było piękne. Jednak największe emocje wywołała 
przede wszystkim muzyka i postacie. Wyjazd wzbudził 
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wiele pozytywnych emocji w dzieciach o czym świad-
czyły uśmiechy i komentarze po zakończonym przed-
stawieniu.  

Pani Małgosia
Po ponad czterdziestu latach pracy na zasłużoną 

emeryturę przeszła Pani Małgorzata Janasz, nauczy-
ciel dyplomowany Przedszkola Samorządowego Nr 2 
w Piechowicach. 

Wielu absolwentów naszego przedszkola zaczy-
nało przygodę z edukacją pod jej opieką, zdobywa-
jąc nowe doświadczenia, ucząc się obowiązkowości, 
pewności siebie i przyjaznych relacji z kolegami. Pa-
miętamy świetne występy przedszkolaków, przygo-
towanych przez panią Małgosię, które uatrakcyjniały 
uroczystości przedszkolne i gminne. Ze wzruszeniem 
wspominamy bajki profilaktyczne, które co roku 
wspólnie z pracownikami przedszkola przygotowy-
wała Pani Małgosia. Były serdeczne podziękowa-
nia, życzenia, tort i kwiaty. Pani Dyrektor w imieniu 
wszystkich pracowników życzyła Pani Małgosi, aby 
odczuwała satysfakcję z dobrze spełnionej misji za-
wodowej i wdzięczność dzieci, nauczycieli i wszyst-
kich pracowników przedszkola.

Życzymy Pani Małgosi dużo zdrowia, długich lat 
życia, ubogaconych rodzinną radością. Życzymy, aby 
wykorzystywała Pani wolny czas na realizację wła-
snych planów i zamierzeń.

Bożena Woś Dyrektor  
Przedszkola  Samorządowego nr 2  w Piechowicach




