
egzemplarz bezpłatny

NUMER 11/22  GRUDZIEŃ 2022 ISSN 1731-5220

Informator

  Piechowicki

Życzenia i informacja Burmistrza Miasta Piechowice
Stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok
Mikołajki Miejskie
Harmonogram odbioru odpadów

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu, aby wszystkie chwile
spędzone w rodzinnym gronie
były pogodne, pełne radości i spokoju.
Życzymy, aby Nowy 2023 rok obfitował w sukcesy
oraz wiele szczęśliwych, wartych zapamiętania chwil.
Dziękując za dotychczasową współpracę przesyłamy
dużo ciepło i uśmiechu w ten zimowy czas.

         Przewodniczący                                               Burmistrz Miasta Piechowice
  Rady Miasta Piechowice                                                    Jacek Kubielski
           Józef Nadolny                                                 wraz z Pracownikami Urzędu                                   
        wraz z Radnymi                                                     Miasta w Piechowicach
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Drodzy Mieszkańcy Piechowic,
dobiega końca kolejny rok. W styczniowym nume-

rze Informatora Piechowickiego podsumuję rok 2022. 
Teraz chcę napisać tylko kilka słów na ważne dla nas 
tematy takich jak podział KSWiK, o budżecie czy inwe-
stycjach.   

Pierwsza ważna wiadomość to informacja, że 
w końcu w dniu 29 listopada 2022r. został podpi-
sany przez zarządy spółek: Karkonoski System Wo-
dociągów i Kanalizacji sp. z o. o. w Bukowcu oraz Za-
kład Usług Komunalnych sp. z o. o. w Piechowicach 
i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Podgórna sp. 
z o. o.  w Podgórzynie tzw. plan podziału KSWiK sp. 
z o.o. w Bukowcu a w dniu 30 listopada 2022r. zo-

stał on zgłoszony do Sądu KRS celem wpisania go do 
rejestru KRS poszczególnych spółek. W ten sposób 
skończył się pierwszy etap zmierzający do podziału 
spółki. O następnych etapach, które już trwają opo-
wiem w kolejnych numerach Informatora. 

Plan podziału Spółki KSWiK został udostępniony 
na stronie internetowej spółki KSWiK: www.kswik.
eu oraz na stronie naszej spółki ZUK spółka z o.o. 
w Piechowicach: www.zuk.piechowice.pl. 

Druga informacja dotyczy naszego gminnego bu-

dżetu na rok 2023.
Nasza gmina ma już przygotowany projekt budżetu 

na 2023r. pomimo dużych trudności w zbilansowaniu 

Informacja Burmistrza Miasta Piechowice

Szanowni Państwo,
z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia 

życzę Wszystkim Mieszkańcom Piechowic i Gościom 
odwiedzającym Piechowice radosnych i spokojnych 
Świąt Bożego Narodzenia. 

Niech Święta upłyną w zdrowiu, szczęściu, miło-
ści, pokoju i serdeczności. Zaprośmy bliskich do wigi-
lijnego stołu. Złóżmy im życzenia, które niewątpliwie 
sprawią im radość. Podzielmy się z bliskimi i sąsiada-
mi tym co w nas najlepsze - wzajemną życzliwością 
i empatią, a radość i nadzieja zagoszczą w naszych 
domach.

W tak trudnych czasach życzę Wam dużo wiary 
i dobrej energii. Postarajmy się tworzyć to co pozy-

tywne i dobre. Rozwijamy pomiędzy sobą brater-
stwo i zrozumienie dla drugiego człowieka. Niech 
w okresie tych świąt lęki i obawy o najbliższe dni, 
o zdrowie, o bliskich omijają nas a wtedy w  sercu 
zagości tylko radość i miłość.                                                             

Nie zapominajmy o staropolskim zwyczaju dziele-
nia się z innym człowiekiem tym co mamy, tak rze-
czowego jak i mentalnego. Dajmy innym choć trochę 
szczęścia i życzliwości. Niech w tym świątecznym 
okresie nie będzie nikogo kto będzie czuł się samotny.

Nowy Rok 2023 niech obdaruje Państwa zdro-
wiem, pomyślnością i szczęściem oraz pozytywnym 
myśleniem o każdym kolejnym dniu życia. Słuchaj-
my tego co pozytywne, ciepłe, dobre i co kreuje nasz 
świat w kierunku lepszego jutra. Życzę, by w Waszym 
życiu pojawiali się sami życzliwi ludzie i okoliczności, 
które pozwolą rozwiązać problemy czy kłopoty co-
dziennego życia. 

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku!

Jacek Kubielski 

Burmistrz Miasta Piechowice

Życzenia Burmistrza miasta Piechowice
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wydatków bieżących związanych z rosnącymi cenami 
energii i związanymi z tym wszelkiego rodzaju usłu-
gami komunalnymi. Mogę powiedzieć, że aktualnie 
przygotowany budżet nie będzie skutkował ogranicze-
niem dotychczas świadczonych usług dla Mieszkań-
ców Piechowic, czyli np. nie przewiduję ograniczenia 
kursów autobusów komunikacji miejskiej, dopłat do 
wody i ścieków czy wyłączania oświetlenia ulicznego. 
Natomiast ogólna sytuacja ekonomiczna naszego kra-
ju będzie skutkować ograniczeniem realizacji szeregu 
zadań, w tym inwestycyjnych naszej gminy.

Pomimo powyższych trudności, projekt budżetu 
na przyszły rok przewiduje realizację kilku zadań in-
westycyjnych, w tym:

Realizację już rozpoczętych inwestycji tj.:
• Budowę wiaduktu drogowego nad linią kole-

jową w ciągu ul. Piastowskiej i 1 Maja. Aktualnie trwa-
ją prace projektowe. Dla przypomnienia wykonawcą 
tej inwestycji jest firma BERGER BAU Polska Sp. z o. o., 
koszt inwestycji - 7 022 736, 66 zł, w tym kwota dofi-
nansowania z Polskiego Ładu 6.512.000,25 zł, termin 
zakończenia w 2024r.

• Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obsza-
rze miasta Piechowice od skrzyżowania ul. Kryształo-
wej i 1 Maja do skrzyżowania ul. Kryształowej i drogi 
krajowej nr 3 (Piechowice Górne). Dla przypomnienia 
wykonawcą tej inwestycji jest firma SANET Bartosz 
Kaszewski, koszt inwestycji 4 204 125,32 zł, termin za-
kończenia sierpień 2023r.

• Termomodernizację budynku Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Piechowicach. Dla przypomnienia 
wykonawcą tej inwestycji jest firma AD-BUD Adrian 
Iwulski, koszt inwestycji - 3 350 520,00 zł w tym kwota 
dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Dolnośląskiego 2 060 000,00 zł, 
termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2023r.

Realizacji inwestycji planowanych do wykonania tj.:
• Budowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie 

Gminy Miejskiej Piechowice w części ulicy Nad-rzecz-
nej, Pakoszowskiej, Brzozowej i Leśnej.  Łączna szaco-
wana kwota inwestycji - 5 200 000,00 zł, w tym kwota 
dofinasowania z Polskiego Ładu: 5 000 000 zł, ter-
min ogłoszenia postępowania przetargowego to sty-
czeń 2023r. a termin realizacji inwestycji II-IV kwartał 
2023r.

• Budowę sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. 
Zaułek w Piechowicach -Etap III, Szacowana kwota 
inwestycji - 499 000,00 zł, termin ogłoszenia postę-
powania przetargowego to luty 2023r., a planowany 

termin realizacji inwestycji III-IV kwartał 2023r.
• Modernizację infrastruktury drogowej w czę-

ści ul. Przemysłowej, ul. Cieplickiej oraz Kryształowej 
w Piechowicach, w tym przebudowę odcinka uli-
cy Przemysłowej od przejazdu kolejowego do drogi 
powiatowej, przebudowę odcinka ulicy Cieplickiej, 
przebudowę odcinka chodnika wzdłuż w centrum 
Piechowic wzdłuż ul Kryształowej. Łączna szacowana 
kwota inwestycji – 5.200.000,00 zł, w tym kwota do-
finansowania z Polskiego Ładu – 5.000.000 zł. Termin 
ogłoszenia postępowania przetargowego to styczeń 
2023r. Termin realizacji inwestycji II-IV kwartał 2023r.

• Zagospodarowanie terenu na osiedlu przy ul. 
Szkolnej w Piechowicach. Budowa drogi wewnętrz-
nej wraz z infrastrukturą towarzyszącą pomiędzy bu-
dynkiem Szkolna 5 i 9. Szacowana kwota inwestycji 
– 950.000 zł. Termin ogłoszenia postępowania prze-
targowego I kwartał 2023r., a planowany termin reali-
zacji inwestycji to II-III kwartał 2023r.

• Rozbudowę Cmentarza Komunalnego przy ul. 
Cmentarnej w Piechowicach I Etap - budowę drenażu 
oraz niwelację terenu. Szacowana kwota inwestycji - 
1 675 000 zł. Planowany termin ogłoszenia postępo-
wania przetargowego luty 2023r., a termin realizacji 
inwestycji III-IV kwartał 2023r.

• Przebudowę ul. Prusa od skrzyżowania z ul. 
Orzeszkową do przejazdu kolejowego z połączeniem 
z ul. Fliegra. Szacowana kwota inwestycji to 1.200.000 
zł. Planowany termin ogłoszenia postępowania prze-
targowego maj 2023r. po uzyskaniu informacji o uzy-
skanym dofinansowaniu Funduszu Dróg Samorządo-
wych. Planowany termin realizacji inwestycji III-IV 
kwartał 2023r.

• Wykonanie dokumentacji projektowej dla 
potrzeb budowy nowego budynku administracji pu
-blicznej tj. Urzędu Miasta Piechowice, Urzędu Stanu 
Cywilnego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
i oddziału Przedszkolnego. Szacowana kwota inwesty-
cji - 295.000 zł. Planowany termin ogłoszenia postę-
powania przetargowego to luty 2023r. Termin realiza-
cji 2023r./2024r.

Jacek Kubielski 

Burmistrz Miasta Piechowice
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W dniu 12 grudnia 2022r. nastąpiło otwarcie Ob-
wodnicy Naszego Miasta. Nowa droga wraz z przebu-
dowanymi skrzyżowaniami dróg publicznych w dużym 
stopniu rozwiąże problemy komunikacyjne naszego 
miasta, a w szczególności ograniczy ruch samocho-
dów ciężarowych w ciągu ulic Kryształowej, Przemy-
słowej, Pakoszowskiej i wielu innych ulic. Ważne jest 
to, że w trakcie realizacji prac projektowych udało się 
zmienić pierwotny projekt skrzyżowania obwodnicy 
z ul. Polną. Niestety pierwotnie, w związku z brakiem 
działań naszej gminy do listopada 2018 roku, skrzy-

żowanie nie przewidywało przejazdu przez obwod-

nicę w ciągu ul. Polnej. Był obowiązek skrętu w pra-

wo. Po objęciu urzędu burmistrza w listopadzie 2018 
roku podjąłem działania w DSDiK zmierzające do 
zmiany tego projektu, to jest w pełne skrzyżowanie. 
Cieszę się, że udało się to zrobić, a dodatkowo zmie-

nić projekt sieci wodociągowej w obrębie obwodni-
cy i wybudować sieć wodociągową od ulicy Cmen-

tarnej do osiedla Piastów wzdłuż drogi krajowej nr 
3, wybudować sieć kanalizacji sanitarnej w obrębie 
ronda przy ul Pakoszowskiej oraz przebudować ulicę 
Zamkową na skrzyżowaniu z obwodnicą. 

Obwodnica Piechowic już otwarta
Ta tak bardzo oczekiwana droga została wreszcie 

wybudowana, a dla przypomnienia informuję, że prze-
bieg trasy obwodnicy Piechowic pojawił się już w miej-
scowym planie zagospodarowania przestrzennego 
miasta Piechowice 1994r., a konieczność budowy ob-
wodnicy Piechowic już w latach 80 minionego wieku. 

Niestety brak działań naszej gminy na etapie pier-
wotnego projektowania przez DSDiK czyli jeszcze 
przez objęciem przeze mnie urzędu Burmistrza spo-
wodował, że musieliśmy ponieść koszty tego przepro-
jektowania. Szkoda, bo mogło odbyć się to kosztem 
środków własnych województwa dolnośląskiego, 
który finansował to przedsięwzięcie.  Obwodnica 
obejmuje dwa ronda i ulicę łączącą je. Ronda tego 
zgodnie z uchwałami Rady Miasta Piechowice z dnia 
24.11.2022 roku noszą nazwę: Rondo Miłośników 
Gór znajdującego się na skrzyżowaniu dróg ulicy Jele-
niogórskiej i Cmentarnej oraz Rondo Fabryki Papieru 
znajdującego się przy spółce WEPA. Ulica łącząca cze-
ka na nadanie nazwy, o czym była mowa w poprzed-
nim numerze Informatora. 

Jacek Kubielski 

Burmistrza Miasta Piechowice
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Rada Miasta Piechowice na sesji w dniu 27 paź-
dziernika podjęła, uchwałę w sprawie wysokości sta-
wek i zwolnień od podatku od nieruchomości jakie 
będą obowiązywać w 2023 r. 

Stawki podatku od nieruchomości wzrosły nie-
znacznie a niektóre zostały na tym samym poziomie. 
Poniżej podaję ich wysokość.

Nowe stawki podatku zgodnie z uchwałą nr 320/
LV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 27 październi-
ka 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek oraz 
zwolnień od podatku od nieruchomości wynoszą:

• od gruntów:
- związanych z prowadzeniem działalności go-

spodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
w ewidencji gruntów i budynków – 1,16 zł od 1 m2 
powierzchni (wzrost o 13 groszy)

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – 0,61 zł od 1 
m2 powierzchni, (wzrost o 7 groszy)

• od budynków lub ich części:
- mieszkalnych – 1,00 zł od 1 m2 powierzchni użyt-

kowej, (wzrost o 11 groszy),
- związanych z prowadzeniem działalności gospo-

darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
– 28,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, (wzrost 
o 3,04 zł),

Stawki podatku od nieruchomości na 2023 rok
- związanych z udzielaniem świadczeń zdrowot-

nych w rozumieniu przepisów o działalności leczni-
czej, zajętych przez podmioty udzielające tych świad-
czeń – 5,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, (wzrost 
o 62 grosze),

- pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie od-
płatnej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego – 9,71 zł od 1 
m2 powierzchni użytkowej; (wzrost o 1,03 zł),

• od budowli - 2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 
stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (bez 
zmian).

Przypominam także, że podatek od nieruchomości 
jest płaty przez osoby fizyczne w 4 proporcjonalnych 
do czasu trwania obowiązku podatkowego ratach do 
dnia: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada 
roku podatkowego. Natomiast osoby prawne i jed-
nostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, 
w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej: za 
poszczególne miesiące w ratach proporcjonalnych 
do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 
dnia każdego miesiąca, a za styczeń do 31 stycznia.   
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 
zł, płaci się go jednorazowo w terminie płatności 
pierwszej raty.

Alicja Smagała
Inspektor ds. podatków i opłat

Uchwała nr 327/LVI/2022 Rady Miasta Piechowice 
z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany budżetu 
Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2022.

Uchwała nr 328/LVI/2022 Rady Miasta Piechowi-
ce z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Pie-
chowice.

Uchwała nr 329/LVI/2022 Rady Miasta Piechowi-
ce z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia wy-
sokości stawek podatku od środków transportowych 
w 2023 roku.

Uchwała nr 330/LVI/2022 Rady Miasta Piechowice 
z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie nadania nazwy 
rondu położonemu na terenie miasta Piechowice.

RADA MIASTA PIECHOWICE UCHWALIŁA
Uchwała nr 331/LVI/2022 Rady Miasta Piechowice 

z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie nadania nazwy 
rondu położonemu na terenie miasta Piechowice.

Uchwała nr 332/LVI/2022 Rady Miasta Piechowi-
ce z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie nadania na-
zwy drodze położonej na terenie miasta Piechowice.

Uchwała nr 333/LVI/2022 Rady Miasta Piechowi-
ce z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zwiększenia 
składu osobowego Komisji ds. Komunalnych, Rolnych 
i Ochrony Środowiska Rady Miasta Piechowice.

Karolina Sokołowska
Inspektor ds. obsługi Rady Miasta i transportu
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6 grudnia to wyjątkowy dzień dla każdego dziecka. 
Wszystkie dzieci czekają na spotkanie z Mikołajem. 
Tak było i w tym roku. Dzieci z wielką niecierpliwością 
oczekiwały przyjścia niezwykłego gościa. Czas oczeki-
wania umilała wszystkim Pani Mikołajowa zachęcając 
dzieci do wspólnej zabawy. W wesoły nastrój wpro-
wadziły dzieci i dorosłych razem odśpiewane piosenki 

oraz konkursy, w których dzieci z radością brały udział.   
Gdy się już zjawił przywołany głośnymi okrzyka-

mi Mikołaj, rozpoczęło się rozdawanie prezentów. 
Najwcześniej spotkały go dzieci z Piechowic i malusz-
ki z Przedszkoli Samorządowych. Później spotkał się 
z uczniami klas I-III Szkół Podstawowych, a na końcu 
z grupą starszaków i średniaków ze wspomnianych 
wcześniej przedszkoli. Każde dziecko oprócz paczki 
otrzymało również balonowego bałwanka. Po wyko-
naniu wspólnego zdjęcia dzieci podziękowały i poże-
gnały Mikołaja.

W organizację uroczystości zaangażowanych było 
wiele osób, którym bardzo serdecznie dziękujemy. 
W tym roku udało nam się przygotować ok. 400 paczek. 

MIKOŁAJKI MIEJSKIE 2022
Pomogli nam w tym m.in Radni Rady Miasta Piecho-
wice, stacja paliw Muller w Piechowicach, hurtownia 
SIM, sklep Carrefour, Huta „Julia”, Hotel Gołębiewski, 
Radny Rady Powiatu Grzegorz Rybarczyk, Autoserwis 
Wirowski, Firma COM-D i Polcolorit S.A.. Dziękujemy 
panu Henrykowi Drance, pracownikom Piechowickie-
go Ośrodka Kultury, Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Panu 
Waldemarowi Wojtasiowi prezesowi OSP. 

 Choinki dostarczył Zakład Usług Komunalnych, 
a o przystrojenie zadbała Pani Dyrektor Przedszko-
la Samorządowego nr 1 w Piechowicach Konstancja 
Kuśnierz-Mielcarek. Wszystkim składamy serdeczne 
podziękowania. To dzięki Wam na każdej małej buzi 
gościł w tym dniu ogromny uśmiech.

Anna Szalej-John

Sekretarz Miasta Piechowice
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Po ponad 18 latach pracy na rzecz rozwoju i upo-
wszechniania kultury w Piechowicach na zasłużoną 
emeryturę przeszła pani Anna Kalisz - Dyrektor Pie-
chowickiego Ośrodka Kultury.  Przez prawie dwie 
dekady zrealizowała niezliczone ilości wydarzeń kul-
turalnych, uroczystości, imprez, wystaw, wernisaży 
oraz happeningów.  Konsekwentnie i z determinacją 
remontowała budynek, w którym mieści się ośrodek 
kultury, wprowadzając go krok po kroku i rok po roku 
w standardy XXI wieku.  Dzięki działaniom Pani Anny 
przez szereg lat udawało się pozyskiwać fundusze 
unijne i rządowe, które znacząco wpłynęły na jakość 
realizowanych przez POK wydarzeń i całość funkcjo-
nowania tej jednostki. 

Anna Kalisz- Dyrektor POK przeszła na emeryturę

Piechowiczanie mieli okazję poznać Panią Dyrek-
tor podczas prowadzonych przez nią zajęć i uroczysto-
ści organizowanych przez te wszystkie lata zarówno 
w POK, jak i na terenie całej gminy Piechowice. My 
pracownicy POK będziemy wspominać panią Dyrektor 
jako osobę życzliwą, sprawiedliwą, pracowitą i bardzo 
kreatywną. Osobę, która satysfakcję mieszkańców 
i jakość wszystkich działań POK zawsze stawiała na 
pierwszym miejscu.

Dziękujemy za lata wspólnej pracy oraz za to, że 
zawsze mogliśmy liczyć na pomoc i wsparcie z Pani 
strony. 

„Rodzinne malowanie” - to tytuł wystawy autor-
stwa Marii Hut, której wernisaż odbył się w piątko-
we popołudnie, 3 grudnia 2022 r. w Piechowickim 
Ośrodku Kultury. O autorce obrazów śmiało można 
powiedzieć, że to nietuzinkowa, niezwykle kreatyw-
na i pełna energii kobieta, która przez całe swoje ży-
cie realizowała niezliczoną ilość pomysłów. Pracując 

RODZINNIE I TWÓRCZO, CZYLI WERNISAŻ WYSTAWY MARII HUT

Pracownicy Piechowickiego Ośrodka Kultury

jako projektant w jeleniogórskiej spółdzielni pracy 
tworzyła m.in. wzory pamiątek regionalnych i ręcznie 
tkanych kilimów, a jako właścicielka „Galerii I” pro-
wadziła pracownię krawiecko - artystyczną, w której 
powstawała interesująca konfekcja damska.  Przygo-
dę z malarstwem Maria Hut rozpoczęła będąc już na 
emeryturze. Tematami jej prac najczęściej są ludzie, 
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wizerunki patronów i świętych, sylwetki zwierząt 
i pejzaże. Na wystawie oprócz przekroju twórczości 
Pani Marii zaprezentowane zostały olejne pejzaże na-
malowane przez Pana Ryszarda Hut - męża bohaterki 
wernisażu, a także dzieła jej prawnuczki Zosi. Zebrani 
tego popołudnia goście mieli możliwość poznać skon-
densowany życiorys artystki dzięki przygotowanej na 
wernisaż prezentacji multimedialnej, a także wysłu-
chać autorskiej poezji Marii Maczkowskiej, która pry-
watnie jest serdeczną przyjaciółką Pani Marii Hut.

Na zakończenie wernisażu na wszystkich obecnych 
czekała niespodzianka w postaci wspólnego dzieła, na 
którym każdy mógł coś namalować, tworząc tym sa-
mym barwną pamiątkę z tego wydarzenia.

Zapraszamy do odwiedzenia galerii Piechowickie-
go Ośrodka Kultury i zobaczenia wystawy pn. „RO-
DZINNE MALOWANIE” od poniedziałku do piątku 
w godz. 10.00-17.00. Wystawa będzie prezentowana 
do 5 stycznia 2023 r.

Ewa Romańska
Piechowicki Ośrodek Kultury

    1 października odbył się dziesiąty koncert z oka-
zji Międzynarodowego Dnia Muzyki organizowany 
przez Stowarzyszenie Chór Harfa. Dzień ten został 
ustanowiony z inicjatywy Yehudi Menuhina w 1975 
roku. Celem obchodów Międzynarodowego Dnia Mu-
zyki jest pokazanie jaką szczególną dziedziną jest MU-
ZYKA. Ludwik van Beethoven o muzykach mówił tak: 
„Zagranie złej nuty jest bez znaczenia, ale granie bez 
pasji jest niewybaczalne”.  Muzyka to czarująca for-
ma sztuki, która jest zdolna czynić cuda. Obcowanie 
z muzyką wycisza emocje, poprawia humor, łagodzi 
obyczaje, a cytując Pitagorasa: „muzyka budzi w ser-
cu pragnienie dobrych czynów”. Koncert rozpoczął 
się polskim tańcem narodowym polonezem. Taniec 
ten wykonali wszyscy młodzi uczestnicy projektu. Po-

MIEDZYNARODOWY DZIEŃ MUZYKI - 2022
nad to mogliśmy zobaczyć tańce latynoamerykańskie 
takie jak: samba, rumba, cza-cza, jive’a, wysłuchać 
utworów F.Sinatry, l.Amstronga, Adele, A . Piazzolli. 
W koncercie wzięli udział uczniowie PSM I i II st. im. 
Stanisława Moniuszki w Jeleniej Górze oraz Uczniow-
ski Klub Tańca Sportowego Karkonosze zespół instru-
mentalny TORCIDO i Chór Harfa .

Przygotowanie tańców Monika Zamorska, zespół 
instrumentalny Torcido - Tomasz Gadzina, chór Harfa 
-Wiesława Tobiasz, chór Szkoły Muzycznej Agnieszka 
Cel i Wiesława Tobiasz, solo wokalne Karolina Woł-
czyńska, prowadzenie koncertu i wokalizy Małgorzata 
Osie-Gadzina.

Koncert sfinansowany przez Gminę Miejską Pie-
chowice w ramach otwartego konkursu ofert dla 
organizacji pozarządowych. Sponsorzy: piekarnia 
Halutek oraz piekarnia Koziołek. Dziękujemy OSP za 
udostępnienie sali, a przede wszystkim publiczności, 
która zaszczyciła nas swoją obecnością. Myślę, że czas 
spędzony z muzykami na długo pozostanie w Waszej 
pamięci.

  Wiesława i Andrzej Tobiasz
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Dnia 16 listopada 2022 r. odbyło się zabranie spra-
wozdawczo-wyborcze Związku Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów, Koła nr 9 w Piechowicach. Zebranie otwo-
rzył Przewodniczący Zarządu Lech Szczap, który po 
wyborze na Przewodniczącego zebrania - Zofii Gra-
bias-Baranowskiej i Sekretarza -Joanny Pulter, przeka-
zał im dalsze prowadzenie. Przewodniczący Zarządu 
Lech Szczap złożył sprawozda-
nie z działalności Koła za lata 
2017-2022. Wskazał, iż przez 
5-letni okres kadencji założe-
nia i zadania przyjęte do planu 
zostały w całości wykonane, 
mimo przeszkód spowodo-
wanych długotrwałym okre-
sem trwania pandemii. Spra-
wozdanie finansowe złożyła 
Skarbnik Wiesława Jaracz. 

Przystąpiono do wyboru 
członków Zarządu Koła na ka-
dencję 2022-2027. W tajnym 

WYBORY W ZWIĄZKU EMERYTÓW, RENCISTÓW I INWALIDÓW, 
KOŁA NR 9 W PIECHOWICACH

głosowaniu mandat uzyskali: 1.Janina Hibner, 2.Wie-
sława Jaracz, 3.Grażyna Jędrzejek, 4.Joanna Pulter, 
5.Janina Staniec, 6.Witold Rudolf, 7.Lech Szczap. 

Członkowie Zarządu z własnego grona wybrali 
Przewodniczącego – został nim Lech Szczap.

        

   Zarząd Koła nr 9
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W dniu 5 grudnia 2022r. odbyło się w Piechowic-
kim Ośrodku Kultury spotkanie Zarządu z Burmistrzem 
Miasta panem Jackiem Kubielskim, na którym prze-
wodniczący Zarządu Lech Szczap przedstawił skład 
Zarządu: L. Szczap – Przewodniczący, W. Jaracz – Vice 
Przewodniczący, J. Pulter – Sekretarz, G. Jędrzejek - 
Skarbnik i poinformował o planach pracy na najbliższy 
rok. Burmistrz pogratulował wybranym, wyraził na-
dzieję na dalszą dobrą współpracę, zapewnił o swoim 
wsparciu w realizacji zadań publicznych. prosił o ter-
minowe składanie wniosków w celu pozyskania fun-
duszy na realizację zaplanowanych przedsięwzięć.

Zarząd Koła nr 9

NOWY   ZARZĄD KOŁA NR 9 EMERYTÓW  
I SPOTKANIE Z BURMISTRZEM

W dniu 26 listopada 2022 r. w sali Piechowickiego 
Ośrodka Kultury odbyła się zabawa Andrzejkowa se-
niorów ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, 
Koła nr 9 w Piechowicach. Czas na wspólnej zabawie 
spędziły 62 osoby. Scenografia, na tle której się ba-
wiono była utrzymana w jesiennej atmosferze. Opra-
wę muzyczną zapewnił kolega Andrzej Kazusek, któ-
ry spełniał również indywidualne życzenia muzyczne 
uczestników. Dużą atrakcją były andrzejkowe wróżby, 

Andrzejki 2022

przygotowane i przeprowadzone przez Grażynę Ję-
drzejek i Joannę Pulter, przy ich odczytywaniu było 
dużo śmiechu i dobrej zabawy. Catering został zapew-
niony przez firmę „Kociołek”, potrawy były bardzo 
smaczne i wraz z napojami były dodatkowymi atuta-
mi dla mile spedzonego czasu. Do godz. 22.00 trwały 
tańce i zabawa w radosnej atmosferze. Cały przebieg 
zabawy został udokumentowany zdjęciami, które są 
umieszczone na stronie internetowej POK.

       

Zarząd Koła nr 9
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Zarząd Koła nr 9 życzy swoim członkom i mieszkańcom Piechowic, aby święta Bożego Narodzenia  
upłynęły w rodzinnej, spokojnej atmosferze a Nowy Rok przyniósł wiele radosnych chwil  

i spełnionych marzeń.

Zarząd Koła nr 9

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących minione-

go okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok. W tych wyjątkowych dniach chcemy Państwu życzyć wiele 
zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań. Nastrojowych i pachnących choinką świąt Bożego Narodzenia, 
a także samych pogodnych dni w Nowym, nadchodzącym roku. 

Życzą Dzieci, Dyrektor oraz Pracownicy Przedszkola Nr 2

Moje ulubione miejsce w Piechowicach
Mieszkając w tak pięknej, malowniczej, górzystej 

okolicy, pośród łąk, lasów, gór, wodospadów, chcieli-
śmy uchwycić jego piękno. W listopadzie ogłosiliśmy 
konkurs fotograficzny dla dzieci i rodziców ,,Moje 
ulubione miejsce w Piechowicach”. Otrzymaliśmy 
26 wyjątkowych zdjęć, przedstawiających niezwykłe, 
urokliwe pejzaże, krajobrazy, budynki. Każde zdjęcie 
to osobne dzieło sztuki, uchwycone w migawce apa-
ratu naszych wykonawców. Ze zgromadzonych zdjęć 
stworzymy album. Komisja konkursowa, zdecydowała 
o przyznaniu upominków dla każdego uczestnika kon-
kursu, ponieważ każda praca na to zasługuje. Serdecz-
nie dziękujemy rodzicom za zaangażowanie w konkur-
sie, a Urzędowi Miasta Piechowice za upominki.

Nauczyciel grupy Poziomki, koordynator konkursu 
Dorota Jarosz
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Celem programu jest podnoszenie świadomości 
dolnośląskich dzieci w zakresie szeroko rozumianego 
bezpieczeństwa oraz umiejętności współdziałania ze 
służbami i organizacjami powołanymi w celu zapew-
nienia bezpieczeństwa. Tegoroczna edycja w szcze-
gólny sposób nawiązuje do zwiększenia świadomości 
w zakresie bezpiecznego zachowania w górach w ra-
mach ogłoszonego roku 2022 „Rokiem Ratownictwa 
Górskiego na dolnym Śląsku”. Nasza placówka zakwa-
lifikowała się i bierze udział w programie „Bezpiecz-
ny Dolnoślązak”. V edycja programu w szczególny 
sposób nawiązuje do zwiększenia świadomości dzieci 
w zakresie bezpiecznego zachowania w górach w ra-
mach ogłoszonego roku 2022 „Rokiem Ratownictwa 
Górskiego na Dolnym Śląsku”. W ramach progra-
mu w przedszkolu opracowano projekt „Bezpieczny 
przedszkolak” który obejmuje działania w obszarach:                                                                                                              

- Bezpieczne zachowanie w górach (bezpieczne 
poruszanie się po górach w tym uprawiania turystyki 
pieszej oraz sportów zimowych, kolarstwa górskiego, 
zachowania bezpieczeństwa podczas spotkania z dzi-
kimi zwierzętami)

- Prawidłowe postawy w sytuacjach nadzwyczaj-
nych zagrożeń (katastrof, wypadków masowych)                                                                                                                                        
        - Bezpieczeństwo na drodze (bezpieczne po-
ruszanie się po drogach pieszo oraz podczas jazdy 
na rowerkach, hulajnogach, podporządkowanie się 
przedstawicielom policji, straży, ratowników podczas 
wypadków) 

 „Bezpieczny Dolnoślązak” - V edycja organizowanego
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 

W przedszkolu prowadzone są działania z całym 
przedszkolem jak na przykład próbna ewakuacja 
przeciwpożarowa, ale również działania w grupach, 
których celem jest przełamanie lęku do osób niosą-
cych pomoc jak strażak, policjant, ratownik. Dzieci 
w grupach podczas zabaw nabywają umiejętności 
wzywania pomocy oraz udzielania jej na miarę swo-
ich możliwości.

W grupie „Kropeczki” odbyło się spotkanie na 
temat uprawiania narciarstwa zjazdowego. Dzieci 
miały możliwość przymierzenia sprzętu narciarskie-
go w tym kasku, gogli, nart, butów narciarskich. Po-
znały zasady bezpiecznego korzystania z zabawy na 
nartach, na śniegu oraz wzięły udział w treningu nar-
ciarskim. Podczas spotkania ze strażakiem Kropecz-
ki zobaczyły całe wyposażenie bojowe strażaka oraz 
sprzętu zabezpieczającego bezpieczeństwo samych 
strażaków w akcji jak maska tlenowa, detektor ru-
chu, kamera termowizyjna. Dzieci znają numer alar-
mowy na straż pożarną. Rozumieją, że dla zabawy 
nie można dzwonić pod numery alarmowe, gdyż 
ktoś może tej pomocy potrzebować. W grupie „Ża-
bek” odbyło się spotkanie z lekarzem, podczas któ-
rego dzieci nabyły umiejętności udzielenia pomocy 
przy skaleczeniu. Starszaki znają numery alarmowe 
i potrafią wezwać pomoc przy użyciu telefonu. 

Grażyna Popera 

Koordynator programu, nauczyciel grupy Kropeczki
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UROCZYSTE OBCHODY NARODOWEGO DNIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada w naszym przedszkolu świętowali-
śmy Narodowe Święto Niepodległości. To wyjątkowy 
dzień dla każdej Polki i Polaka. Z tej okazji przedszko-
laki i pracownicy przedszkola zebrali się, aby wspólnie 
świętować ten wyjątkowy dla Polaków czas. Ubrani 
w odświętne stroje z kotylionami w barwach naro-
dowych wzięliśmy udział w akademii przygotowanej 
przez grupę Tygrysków oraz Mądrych Sówek. 

Mali patrioci recytowali wiersze o tematyce pa-
triotycznej i śpiewali piosenki o Polsce. Wszyscy 
z powagą i w dużym skupieniu oglądali program ar-
tystyczny w wykonaniu dzieci. O godzinie 11:11 włą-
czając się w akcję Polska do Hymnu wspólnie odśpie-
waliśmy Mazurka Dąbrowskiego. Uroczystość Święta 
Niepodległości była dla przedszkolaków pouczającą 
lekcją historii i patriotyzmu.

ZABAWY ANDRZEJKOWE

W naszym przedszkolu zabawy andrzejkowe od-
były się we wszystkich grupach wiekowych. Dzieci 
bawiły się wyśmienicie. Przy tej okazji w grupie Kan-
gurki odbyły się również zajęcia otwarte z udziałem 
rodziców. Dzieci w radosnej atmosferze spędziły czas 
bawiąc się przy muzyce i wróżąc, co przyniesie im los, 
kim zostaną w przyszłości.  Na zakończenie wspólnej 
zabawy czekał na dzieci słodki poczęstunek przygo-
towany przez rodziców. Każdy Kangurek mógł z tej 
okazji przebić balonik z ukrytą wróżbą. Czy wróżby 

Wieści z Chatki Puchatka
się spełnią? Czas pokaże. Pewne jest to, że przyniosły 
przedszkolakom wiele radość   i po raz kolejny były 
okazją do wspólnej zabawy, tańców i śpiewu. A tego 
przedszkolakom nigdy za wiele.

PODZIĘKOWANIA
Wszystkim organizatorom, Radzie Rodziców 

przedszkola, Pracownikom Urzędu Miasta w Piecho-
wicach oraz mamie Neli Z. właścicielce firmy „Co tu 
się wyprawia” za przygotowanie pięknych dekora-
cji uświetniających nasze przedszkolne uroczystości 
w imieniu Dyrektora, dzieci, pracowników przedszko-
la oraz rodziców składamy serdeczne podziękowania.   

  Magdalena Zwierzchowska, Anna Kubasiewicz
                                             

                  wychowawcy grupy Kangurki 
                     w Przedszkolu Samorządowym nr 1 

w Piechowicach

Jest taki czas, co łzy w śmiech zmienia,
jest taka moc, co smutek w radość przemienia,

jest taka siła, co spełnia marzenia…
To właśnie magia Świąt Bożego Narodzenia.

Radosnych świąt Bożego Narodzenia, 
szczęśliwego Nowego roku. 

Rychłego spełnienia każdego marzenia,
Ciepła, wiary i życzliwości nie tylko od święta. 

Życzy 

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 
w Piechowicach 

Konstancja Kuśnierz-Mielcarek
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