GRUDZIEŃ 2014

INFORMATOR PIECHOWICKI

INFORMATOR PIECHOWICKI

GRUDZIEŃ 2014

GRUDZIEŃ 2014

Rada się ukonstytuowała
Atmosferę, która panowała podczas obrad I sesji Rady Miasta można określić, jako
niezwykle uroczystą. Najważniejszym momentem, umożliwiającym objęcie mandatu
przez nowo wybranych radnych była ceremonia ślubowania. Wyczuwalne było także
lekkie zdenerwowanie. Uzasadnione. Dla
większości radnych było to nowe doświadczenie. Wszystkim zależało na sprawnym
przebiegu obrad i doprowadzeniu do wy-
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boru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Piechowice. W wyborach na Przewodniczącego Rady Miasta
bezwzględną większość głosów otrzymał
Pan Paweł Zackiewicz, a funkcję wiceprzewodniczącego objął Pan Józef Nadolny. Już
po zamknięciu obrad sesji znalazł się czas
na zrobienie pamiątkowego zdjęcia. Prezentujemy je na stronie 1.
R. Lewińska

Radni dziękują
W imieniu wszystkich radnych nowej
kadencji, chciałbym serdecznie podziękować mieszkańcom za liczny udział
w wyborach i za dokonany wybór. Dołożymy wszelkich starań, by nie zawieść
Państwa oczekiwań.

Paweł Zackiewicz
Przewodniczący Rady Miasta Piechowice

1. Komisja Rewizyjna.
1) Przewodniczący Leon Smolczyński
2) Wiceprzewodnicząca Irena Chromik
3) Dorota Zimna
4) Marcin Ramski
5) Bogdan Widak
2. Komisja Finansów i Rozwoju Lokalnego.
1) Przewodnicząca Agnieszka Mandziej
2) Anna Kubiak
3) Irena Chromik
4) Dorota Zimna
5) Leon Smolczyński
3. Komisja Komunalnych, Rolnych i
Ochrony Środowiska.
1) Przewodniczący Bogdan Widak
2) Tomasz Bolek
3) Zdzisław Jędrzejek
4) Dariusz Uzorko
5) Agnieszka Mandziej
6) Monika Stawicka
4. Komisja Bezpieczeństwa, Pomocy
Społecznej i Profilaktyki.
1) Przewodniczący Dariusz Uzorko
2) Paweł Zackiewicz
3) Zdzisław Jędrzejek
4) Dorota Stelmach
5) Monika Stawicka
6) Irena Chromik
5. Komisja Edukacji, Sportu, Kultury
i Turystyki.
1) Przewodniczący Marcin Ramski
2) Anna Kubiak
3) Radosław Bieniek
4) Dorota Zimna
5) Tomasz Bolek
6) Józef Nadolny

Zaprzysiężenie Burmistrza, wybór komisji
Sesja

Inauguracyjna drugiej kadencji
Burmistrza Miasta Piechowic odbyła się 9
grudnia. Burmistrz Pan Witold Rudolf odebrał zaświadczenie o wyborze na stanowisko
oraz złożył przed radą ślubowanie. Przybyli
licznie znakomici goście złożyli gratulacje
i życzenia owocnej służby. Pan Burmistrz

wygłosił przemówienie, w którym podziękował za wybór oraz nakreślił plan działania w rozpoczynającej się kadencji.
Rada Miasta, jako organ stanowiący i
kontrolny działa poprzez swoje komisje.
Priorytetem było, zatem podjęcie na II sesji
uchwały w sprawie powołania Komisji Re-

wizyjnej oraz komisji stałych Rady Miasta
Piechowice, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych. Składy komisji
podajemy powyżej. Teraz Rada Miasta
Piechowice gotowa jest do realizacji statutowych zadań.
R. Lewińska
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Wyniki wyborów
Wybory Burmistrza Miasta Piechowice
W ponownym głosowaniu (z dnia 30 listopada 2014r.), wymaganą liczbę głosów uzyskał Witold RUDOLF, zgłoszony przez
Komitet Wyborczy PSL. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 5327, karty do głosowania wydano 2374 osobom.
W wyborach wzięło udział (oddało ważne karty do głosowania)
2374 wyborców, co stanowi 44,57 procent uprawnionych do głosowania. Wybrany kandydat uzyskał 1419 głosów.
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Podział mandatów w Radzie Miasta Piechowice:
Polskie Stronnictwo Ludowe – 4, KWW Doroty Piróg – 3, KWW
Jacka Kamińskiego – 3, KWW „Wspólne Dobro” – 1, KWW Nasze
Michałowice – 1, KWW Piotr Szyszka – 1, KWW Rodzina Karkonoska – 1, KWW Zofii Grabias-Baranowskiej – 1.
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Podział mandatów w ��������
Sejmiku
Województwa Dolnośląskiego
����������������
Platforma Obywatelska RP – 16, Prawo i Sprawiedliwość – 9, Pol��7��,���7�!;���!��
�#��$#<�,��4�
skie Stronnictwo Ludowe
– 5, Bezpartyjni
Samorządowcy – 4, SLD
�"A ��������!�������
�A�����A
Lewica
Razem – 2.
- ����������������� �#�,������������!������!�
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Podział mandatów w Radzie Powiatu Jeleniogórskiego
Polskie Stronnictwo Ludowe – 5, Platforma Obywatelska RP – 5,
Prawo i Sprawiedliwość – 4, SLD Lewica Razem – 3, Razem dla
Regionu – 2.
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Projekt budżetu na 2015r oraz Wieloletnia Prognoza Finansowa
na lata 2015-2020 - zaopiniowane pozytywnie
Na podstawie Zarządzenia nr 114/2014
Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 07 listopada 2014r., w dniu 14 listopada 2014r.
został przełożony Radzie Miasta Piechowice oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
we Wrocławiu, Zespołowi w Jeleniej Górze, projekt uchwały budżetowej na 2015r.
wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2015-2020.
Skład Orzekający Regionalnej Izby
Obrachunkowej w wyniku oceny projektu uchwały budżetowej na 2015r. wydał
opinię pozytywną, stwierdzając, że „…
projekt uchwały budżetowej sporządzony
został zgodnie z zasadami określonymi w
ustawie o finansach publicznych oraz w
szczegółowości określonej w uchwale w

sprawie trybu prac nad projektem uchwały
budżetowej…”
Regionalna Izba Obrachunkowa wydała również opinię pozytywną o projekcie
uchwały w sprawie wieloletniej prognozy
finansowej Gminy Miejskiej Piechowice
na lata 2015-2020, stwierdzając zgodność
przedłożonego projektu z wymogami prawa dotyczącego uchwalania i wykonywania budżetów w następnych latach, na
które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć
zobowiązania.
Ze względu na planowany w 2015 roku
deficyt budżetu, Skład Orzekający RIO
wydał kolejną pozytywną opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu
Gminy Miejskiej Piechowice, przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej

na 2015r., w której czytamy, że: „…Zaplanowany deficyt budżetu w kwocie 372.159
zł, (…) zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.
(…) Jak wynika z przedłożonego projektu
wieloletniej prognozy finansowej w latach
2015 - 2020 relacje spłat zobowiązań finansowych i kosztów ich obsługi do planowanych dochodów ogółem spełniają wymogi
określone w art. 243 ufp.”
Z pełną treścią projektów uchwał i opinii RIO można zapoznać się na stronie
BIP Miasta Piechowice w zakładce: „BUDŻET”, a następnie: „Projekt budżetu na
2015r.”
Marta Mielczarek
Skarbnik Miasta Piechowice

Nastawiamy się na współpracę
Rozmowa z Pawłem Zackiewiczem, nowym przewodniczącym Rady Miasta Piechowice
Pierwsze głosowania pokazały, że
w radzie nie ma zdecydowanej koalicji
ani też opozycji wobec burmistrza.
Paweł Zackiewicz: Dobrze jest, gdy
rada miasta jest ciałem niezależnym, ale
nastawionym na współpracę. Widzę, że w
niektórych miastach włodarze starają się
za wszelką cenę stworzyć koalicję, dającą
im możliwość rządzenia, bez oglądania się
na poglądy innych. W Piechowicach burmistrz nie zabiegał o to, by powstała taka
bezkrytyczna koalicja. Pewna grupa tworzy się wokół burmistrza, jest to naturalne,
gdyż został on obdarzony poparciem społecznym. Ale ta grupa działa nie na zasadzie podległości, tylko chęci współpracy i
porozumienia. To moim zdaniem zdrowa
sytuacja, bo każdy radny będzie zaangażowany w procesie decyzyjnym.
Uważa Pan, że taki model przetrwa 4 lata?
- Czas pokaże. Mam nadzieję, że i burmistrz będzie podchodził do rady z nastawieniem współpracy i rada tak samo względem burmistrza. Dzięki takiemu podejściu,
będzie można liczyć na efekty.
Mankamentem poprzedniej kadencji
były nieporozumienia na linii rada -burmistrz. Teraz Pan będzie odpowiedzialny za poprawę tych relacji.
- To nie jest tylko moja rola. Na swoje
barki biorą to także przewodniczący komisji, gdzie będą rozpatrywane wszelkie najważniejsze dla miasta sprawy. Ja będę starał
się przychodzić na posiedzenia także tych

komisji, których nie jestem członkiem, by
przedstawiać swoje argumenty. Jest to też
okazja do wykazania się dla najaktywniejszych radnych. Projekty uchwał przyjmuje
cała rada. Jeśli rada będzie pracować merytorycznie, może dużo zrobić dla Piechowic.
Większość rady stanowią nowi radni,
dla których jest to pierwsza kadencja.
Musi minąć trochę czasu, zanim rada
wejdzie na pełne obroty.
- Każdy nowy proces wymaga czasu,
by ludzie nabrali doświadczenia. Mam
taki pomysł, by przeprowadzić spotkania i
szkolenia dla radnych. To m.in. spotkania
z pracownikami urzędu. Można wówczas
zadać nurtujące pytania, dowiedzieć się,
jaki urzędnicy mają zakres obowiązków.
Radni mogą poznać zasady legislacji budżetu czy innych uchwał, np. w sprawie
planów zagospodarowania przestrzennego.
Ja też chętnie się z tym zapoznam, bo minęło trochę czasu, odkąd byłem radnym.
Możliwe, że niektóre przepisy się zmieniły. Poza tym, może się okazać, że wielu
radnych ma te same pytania. Będą mogli je
zadać na spotkaniu w szerszym gronie, niż
powtarzać je na komisjach. Pozwoli to na
zaoszczędzenie czasu.
Jakie działania podejmie rada w najbliższym czasie?
- W tej chwili najważniejszą sprawą
będzie przyjęcie budżetu na przyszły rok.
Projekt został przedłożony poprzedniej radzie, ale terminarz wyborczy nie pozwolił

na to, by został
zatwierdzony.
Będziemy omawiali ten projekt
na wspólnym
posiedzeniu
wszystkich komisji. Musimy pamiętać, że ktoś go przygotował wcześniej, na podstawie m.in.
wniosków mieszkańców, poprzednich radnych. Nie widzę potrzeby całkowitego go
zmieniania, ale proces uchwalania wymaga
tego, że musimy wiedzieć, co w nim jest.
Wcześniej spotkamy się z panią skarbnik,
aby radni mogli dowiedzieć się, z czego
wynikają poszczególne zapisy budżetu. Do
tej pory mieliśmy sesje uroczyste, pierwsza
robocza czeka nas 30 grudnia. Plan pracy
ułożymy na początku przyszłego roku.
Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiał: RZ

Paweł Zackiewicz jest przewodniczącym rady VII kadencji. Jest to jego trzecia
kadencja, był radnym w latach 2002-2006
(pracował m.in. w komisjach: bezpieczeństwa; rolnictwa, leśnictwa i ochrony
środowiska) oraz w latach 2006-2010
(pracował w komisji bezpieczeństwa
a także w komisji finansów i rozwoju
lokalnego. Przez ponad połowę tej kadencji był przewodniczącym komisji).
P. Zackiewicz w Piechowicach mieszka od
22 lat, swoje zawodowe życie związany
był z policją. Służbę w policji zakończył
w październiku i przeszedł na emeryturę.
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Drugi peron
Na stacji PKP Piechowice rozpoczęły
się prace związane z przebudową drugiego
peronu.
Projekt nazywa się „Modernizacja regionalnej linii kolejowej nr 311 Jelenia Góra
– Szklarska Poręba Górna – modernizacja
peronów na stacjach kolejowych Jelenia
Góra Zachodnia i Piechowice w ramach
projektu Jeleniogórska Kolej Aglomeracyjna – etap I”.
Jak poinformował Mirosław Siemieniec,
rzecznik prasowy Polskich Linii Kolejowych, zasadniczy zakres robót przewiduje
modernizację peronu nr 2 na stacji Piechowice oraz peronów nr 1 i 2 na stacji Jelenia
Góra Zachodnia. Ponadto wykonana zostanie wymiana nawierzchni kolejowej w
torach nr 3 i 5 na stacji Piechowice wraz
regulacją sieci trakcyjnej oraz wymianą
8 sztuk rozjazdów.
Na stacji Jelenia Góra Zachodnia oprócz
peronów zostanie zmodernizowana wiata
na peronie nr 1, przebudowana instalacja
i urządzenia zabezpieczenia ruchu, teleko-

na stacji w Piechowicach

munikacji, sieć trakcyjna i elektroenergetyczna.
Na obu stacjach przeprowadzone zostaną
prace modernizacji odwodnienia i oświetlenia peronów oraz zabudowa małej architektury. Dojście do peronów dla osób z organiczną możliwością poruszania się ułatwią
wybudowane pochylnie. Poziom zmodernizowanych platform peronowych zostanie
podwyższony do 55
cm, co z kolei ułatwi
dostęp do podciągów.
Prace powinny zakończyć się do maja
przyszłego roku. Spółka nie podaje, ile będą
kosztowały prace w
Piechowicach. Wartość zaplanowanych
robót w ramach całego projektu wynosi
ok.10,1 mln zł brutto.
Wykonawcą jest konsorcjum firm, których

Nowoczesnym Impulsem przez Piechowice
W piątek 12 grudnia Koleje Dolnośląskie

zorganizowały bezpłatny przejazd promocyjny na trasie Wrocław Główny – Wałbrzych
– Jelenia Góra – Szklarska Poręba Górna. Podróżni przejechali nowoczesnym pojazdem
36WEa Impuls.
Przejazd ten zapowiadał zmiany w rozkładzie jazdy. W ramach nowego rozkładu, który obowiązuje od niedzieli 14 grudnia, Koleje Dolnośląskie oferują 7 połączeń dziennie
z Wrocławia do Jeleniej Góry w tym 5 do
Szklarskiej Poręby.
Na tej trasie będą regularnie jeździły nowoczesne Impulsy. Impuls 36WE to nowoczesny
niskopodłogowy pojazd, wyposażony jest w
klimatyzację, wi-fi, indywidualne gniazdka
elektryczne, system informacji pasażerskiej
na zewnątrz i wewnątrz składu
oraz szereg udogodnień dla osób
niepełnosprawnych.
Koleje Dolnośląskie zakupiły 6 takich pojazdów do obsługi
połączeń na linii Wrocław – Wałbrzych-Jelenia Góra – Szklarska
Poręba Górna, w ramach projektu „Zakup sześciu nowych, trójczłonowych Elektrycznych Zespołów Trakcyjnych na potrzeby
realizacji przez Spółkę Koleje
Dolnośląskie S.A. zadań przewozowych na potrzeby komunikacji
miejskiej i podmiejskiej”.
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Projekt jest współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość
projektu to 81 486 270, 00 PLN, wkład Unii
Europejskiej to 56 306 975,00 PLN.
Na trasie Wrocław – Jelenia Góra – Szklarska Poręba będą także kursowały cztery pary
pociągów Przewozów Regionalnych. Dwie
z nich obsługiwane będą zmodernizowanymi, klimatyzowanymi wagonami w relacjach
z/do Poznania Głównego (KAMIEŃCZYK
do Szklarskiej Poręby Górnej oraz SZKLARKA do Jeleniej Góry). Szczegółowy rozkład
jazdy można sprawdzić na rozklad-pkp.pl
M. Głowala

liderem jest Przedsiębiorstwo Budownictwa
Kolejowego i Inżynieryjnego INFRAKOL.
Realizacja jest współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2007-2013
R. Z.

Znowu niebezpiecznie
na drodze krajowej nr 3

Do zdarzenia doszło 5 grudnia
2014r. około godziny 16.00 w okolicach zajazdu Piastów. kierujący samochodem marki Opel Tigra jadący
od strony Wojcieszyc wyprzedzając
na łuku drogi traci kontrole nad pojazdem i dachując zatrzymuje się w
rowie po drugiej stronie drogi. Na
szczęście w tym zdarzeniu działania
straży polegały na odłączeniu akumulatorów w pojazdach, zabezpieczeniu
i oświetleniu miejsca zdarzenia. Kierujący sam opuścił pojazd i nie było
potrzeby użycia przez Straż Pożarną
narzędzi hydraulicznych. To było
czwarte groźne zdarzenie w niedługim odstępie czasowym na drodze
nr 3, niestety jedno z nich skończyło
się tragicznie. Apelujemy o rozwagę
na drogach.

naczelnik OSP
Dariusz Uzorko
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Darmowe przejazdy
autobusem MZK
Urząd Miasta Piechowice informuje, że Uchwałą Rady Miejskiej Jeleniej
Góry nr 561.LX.2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały
Nr 524.LVII.2014 Rady Miejskiej Jeleniej Góry z dnia 30 czerwca 2014 roku
w sprawie ustalenia cen za przewóz
osób i bagażu pojazdami Miejskiego
Zakładu Komunikacyjnego sp. z o.o. w
Jeleniej Górze, wprowadzone zostały
uprawnienia do przejazdów bezpłatnych wszystkim pasażerom w następujących dniach: 22 września podczas
obchodów Europejskiego Dnia Bez
Samochodu, pierwszego dnia każdego
miesiąca.

Burmistrz
Miasta Piechowice
działając na podstawie art. 30 ust.2
pkt.3 ustawy z 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z
2013r. poz.594 z późn. zm.) oraz art.35
ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014r. poz.518
z późn. zm.) informuje, że w siedzibie
Urzędu Miasta Piechowice zostały wywieszone wykazy:
1. Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod numerem
RG.6840.1.18.2014.
2. Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerem
RG.6845.14.2014.

Sprostowanie
W poprzednim numerze w artykułach „Pomysł na schronisko” oraz „Po
kontroli w Złotym widoku” błędnie podaliśmy nazwisko właścicielki schronisk. Prawidłowe nazwisko to Magdalena Krausiewicz-Fidor. Za pomyłkę
przepraszamy.
Redakcja

Informacja o zimowym
utrzymaniu dróg

I. Drogi gminne utrzymuje – Zakład
Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Piechowicach, ul. Boczna 15 E-mail: zuk@
piechowice.pl tel. 75/76 12 165. Odpowiedzialny: - kierownik ds. technicznych
- Piotr Wożniak tel: 605 769 247
II. Drogi powiatowe
1. Droga Pakoszów – Piastów w Piechowicach tj: ul. Pakoszowska, ul. Piastów.
2. Droga Piechowice - Michałowice tj:
ul. Sudecka.
Utrzymuje: Konsorcjum REHMEDSIRUWIA-Sylwia Kośmider-Kurowska,
ZUST Kazimierz Stefański. Odpowiedzialny - Jakub Marcin Kurowski – tel. 509 789
426. Odpowiedzialny z ramienia Zarządu
Dróg Powiatowych – Andrzej Bąk - tel.
75/64 732 90.
3. ul. Piastowska (odcinek dług.325 m od
drogi krajowej nr 3 w kier. Szklarskiej Poręby) utrzymuje: MZGL Szklarska Poręba.
Odpowiedzialna: Magdalena Kroh-Siudak
–tel. 75/75/47 749 po godz. 15.00 – dyspozytor tel. 536 863 093 lub 75/75 25 59.

III. Droga wojewódzka (droga nr 366) ul. Żymierskiego w Piechowicach
Utrzymuje: Firma Transportowo-Usługowa „Czepiel” Anna Czepiel, Płóczki
Dolne 56A, 59- 600 Lwówek Śląski w
ramach umowy z DSDiK we Wrocławiu
- dyspozytura Lwówek Śląski, ul. Oświęcimska 68, dyżurny – 75/713 65 10. Odpowiedzialny z ramienia DSDiK – Jolanta
Kalina - tel. 75/75 510 18 lub 19, w. 11.
IV. Droga krajowa nr 3 tj:
– ul. Jeleniogórska
– ul. Turystyczna
Utrzymuje – Zakład Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego „ZABERD” S.A. we Wrocławiu, ul. Bystrzycka 24, tel.71/790 81 00.
Odpowiedzialny – Krzysztof Karpinski tel.
500 031 951. Podwykonawca: „Przedsiębiorstwo Budowlano-Transportowo-Usługowe Marian Dobrowolski”, Ściegny 49,
tel: 75/76 18 355. Obwód Drogowy Piechowice – Anna Mrozek – Kierownik OD Piechowice – tel. 75 76 12 251/662 297 769.
Przygotował: Roman Hryniewicz

HARMONOGRAM ODŚNIEŻANIA
DRÓG GMINNYCH
WYKAZ ULIC

KOLEJNOŚĆ
ODŚNIEŻANIA

Świerczewskiego, Tysiąclecia (odcinek od ul. Szkolnej
do ul. Świerczewskiego), Szkolna, Kolejowa, 1 Maja,
Zawadzkiego (od ul. 1-go Maja do pętli autobusowej),
Cmentarna, Mickiewicza, 22 Lipca, Kopernika,
Łuczyńskiego.

I KOLEJNOŚĆ

Osiedle Michałowice (główne ciągi), Nadrzeczna,
Jaworowa, Górna (od ul. Jeleniogórskiej do
ul. Zawadzkiego), Słoneczna, Polna, Kościuszki, Nowotki,
Orzeszkowej, Prusa, Sienkiewicza, Reja, Konopnickiej,
Tuwima, Cieplicka, Ogrodowa, Kwiatowa, Jaśminowa.
Cicha Dolina, Rycerska, Mieszka, Boczna, Chrobrego,
Słowackiego, Baczyńskiego, Zawadzkiego (od pętli
autobusowej do ul. Słonecznej).

II KOLEJNOŚĆ

Piastowska, Szklarska, Wiejska, Sielska, Ciasna,
Rzemieślnicza, Żymierskiego, Kamienna, Wąska, Górna
(od nr 22 do nr 26), Leśna, Wrzosowa, Brzozowa, Dębowa,
Cicha, Krótka, Leszczynowa, Modrzewiowa, Zamkowa
(do nr 3), Siewna, Widok, Stroma, Wolska, Buczka.

III KOLEJNOŚĆ

Grzybowa, Norwida, Różana, Rolna, Zielona, Koperkowa,
Łąkowa, Chałubińskiego, Wczasowa, Bobrowa.

IV KOLEJNOŚĆ

Skalna, Zamkowa (od nr 3 do nr 5).
Inne drogi wewnętrzne po wcześniejszym uzgodnieniu
z zarządcą drogi.

V KOLEJNOŚĆ
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Próbuje
odnaleźć rodzinę
Marcin Piepik, wnuk repatriantów
z Kresów Wschodnich od dwóch lat próbuje odtworzyć losy swojej rodziny. Ślady zapisane na starych fotografiach jego
dziadka prowadzą do Naszej miejscowości i według Pana Marcina, związane
są z rodziną Zajączkowskich. Załączone
zdjęcia pochodzą z 1946 roku. Jeżeli ktoś
rozpozna osoby na załączonych zdjęciach lub zna losy w/w rodziny proszony
jest o kontakt do Pana Marcina. Email:
marcin.piepik@gmail.com lub tel. 503
170 675.
RED

Koło nr 9 PZERiI informuje
• 22 listopada 2014 r. w
Piechowickim
Ośrodku
Kultury 61 Seniorów bawiło się podczas Wieczorku
Andrzejkowego.
Imprezę rozpoczęła p. Krystyna
Kowalik
wprowadzając
uczestników w magiczny
świat wróżb i przepowiedni, a nastrój potęgowała
znakomita muzyka, urokliwa sceneria i doborowe towarzystwo.
• 31 grudnia 2014 r.
członkowie koła nr 9 witać
będą Nowy Rok na balu w
sali Piechowickiego Ośrodka Kultury.
Zarząd Koła nr 9 Polskiego Związku
Emerytów Rencistów i Inwalidów w Piechowicach z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia życzy swoim człon-

kom i wszystkim mieszkańcom Piechowic,
aby ten świąteczny czas upłynął w pogodnej i rodzinnej atmosferze, a Nowy Rok
przyniósł wiele radosnych chwil i spełnił
wszelkie marzenia.
Zarząd Koła

Andrzejki zuchowe
27 listopada w Piechowicach zuchy
z 8 Piechowickiej Gromady Zuchowej
„Wesoła Kompania” i 9 Gromada Zuchowa „Małe Ogniki” wzięły udział w
zabawie andrzejkowej, która odbyła się
w POK-u. Wspólnie bawiły się i tańczyli - dobrej zabawy nie było końca.
Zuchy wystąpiły w przebraniach księżniczek, piratów, zwierzątek oraz superbohaterów. Każdy wyglądał bajkowo
i niesamowicie. Czas na zabawie upłynął zdecydowanie za szybko!
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Dyżury w szkołach
W związku z listem Minister Edukacji Narodowej, Pani
Joanny Kluzik-Rostkowskiej, w sprawie tegorocznej przerwy
świątecznej informuję, że w Publicznym Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Piechowicach nauczyciele będą pełnili swoje obowiązki zgodnie z Kartą Nauczyciela.
W dniach 2 i 5 stycznia 2015 roku w gimnazjum będą odbywały się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5.10.2010
roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku
szkolnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 186, poz. 1245):
- rodzaj zajęć: sportowe i dydaktyczne
- godziny zajęć 8.00-12.00.
W Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach będą prowadzone zajęcia według zamieszczonego obok harmonogramu.
Kamila Szymanowska
Inspektor ds. oświaty i kultury
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Eliminacje miejskie w Piechowicach

Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Tradycyjnie od trzech lat w listopadzie
odbywają się w Piechowicach eliminacje
miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.
Organizatorem wydarzenia była Ochotnicza Straż Pożarna w Piechowicach wspierana przez Urząd Miasta Piechowice.
OTWP ma na celu popularyzowanie
przepisów i kształtowanie umiejętności w
zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.
Jak co roku Uczniowie z Piechowic wykazali się dobrą znajomością zagadnień
związanych z ochroną przeciwpożarową.
Turniej był podzielony na trzy kategorie
wiekowe:
1.Szkoła Podstawowa – klasy I – III;
2.Szkoła Podstawowa – klasy IV – VI;
3.Gimnazjum.
Nagrodami głównymi było dziewięć tabletów multimedialnych za pierwsze, drugie
i trzecie miejsca, które zostały zakupione ze
środków pieniężnych Urzędu Miasta w Piechowicach, w ramach zadań publicznych.
Przewodniczącym Jury turnieju był Pan
Zbigniew Mateuszów, a pracę Jury nadzorował Pracownik Urzędu Miasta w Piechowicach Pani Marta Głowala.
OSP Piechowice
Marcin Wylegała
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Osiedlowe Mikołajki w Michałowicach
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Na zaproszenie Rady Osiedla
przybył do Michałowic w samo południe 6 grudnia 2014r. św. Mikołaj.
Zgodnie z naszą słowiańską tradycja
Przewodniczący Rady Osiedla Michałowice Pan Jan Kołodziejczyk
przywitał Św. Mikołaja chlebem
i solą. Na placu Pod Kasztanem,
gdzie rozpoczął swoje „urzędowanie” Św. Mikołaj czekała na niego
grupa mieszkańców, którzy wyróżniają się w pracach wspierających
działania Rady. Św. Mikołaj wręczył
im podziękowania, życzył zdrowych, wesołych świąt i wszelkiej
pomyślności w 2015 roku. Według
Św. Mikołaja, na podziękowania
zasłużyli: Burmistrz Piechowic Pan
Witold Rudolf, Pani Barbara Vetter,
Pani Ewa Kołodziejczyk, Pani Marta Nowocień, Pani Teresa Kufczyńska, Pan Andrzej Kieliszkowski, Pan
Zygmunt Zielonka, Pan Jerzy War-

dowski, Pan Marcin Sokołowski,
�!���� ������
Państwo(���������
Eliza i Robert
Wilczyńscy,
��$�
Pan Jan Kowalski.
Po wykonaniu wspólnego zdjęcia
Św. Mikołaj udał się na spotkanie
z dziećmi, które wcześniej zaprosiły go do swoich domów. Zawiózł
prezenty, które dzieciom dały wiele
radości i pozostawiły miłe wspomnienia. Św. Mikołaj odwiedził też
Ikonę Michałowic malarza Pawła Trybalskiego, któremu złożył
świąteczne i urodzinowe życzenia
oraz Panią Burską samotnie mieszkającą mieszkankę Michałowic, dla
której wizyta Św. Mikołaja i otrzymane prezenty były bardzo wzruszającym wydarzeniem. Późnym
popołudniem Św. Mikołaj opuścił
Michałowice.
Marian Klasiński
Rada Osiedla Michałowice
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Triumf słowa pisanego
„Słowa ulatują, a pismo pozostaje” tak
mówi łacińska sentencja, która była myślą przewodnią IV Przeglądu Dziecięcej
i Młodzieżowej Twórczości Literackiej.
Wiele pięknych i ważnych słów wypowiedzianych zostało tego popołudnia, ale
zdecydowanie ten czas należał do dobrych,
ciekawych tekstów i ich autorów.
W piątek 28 listopada w sali widowiskowej ośrodka kultury 20 młodych autorów
z Piechowic, Szklarskiej Poręby i Jeleniej
Góry zaprezentowało swoje wiersze i opowiadania przed znakomitym Jury i szeroką publicznością. Jury przeglądu oceniało
wartość i jakość literacką zaprezentowanego tekstu oraz jakość i sposób autoprezentacji uczestników. Tegoroczne Jury, oprócz
stałych, doskonałych i niezawodnych jurorów w osobach p. Joanny Chmielewskiej,
p. Haliny Wieczorek i p. Kingi Szczap,
zasilone zostało przez dwie znakomite postacie kultury jeleniogórskiej. Była to p.

Alina Obidniak odznaczona w roku bieżącym Medalem Gloria Artis, wieloletnia dyrektor teatru im. C.K. Norwida w Jeleniej
Górze oraz znany autor wierszy i opowiadań, uznany polonista p. Jan Owczarek. To
znakomite gremium trudziło się bardzo aby
spośród 20 uczestników wyłonić laureatów
w dwóch kategoriach wiekowych i dwóch
kategoriach literackich.
Cieszymy się, że tylu młodych ludzi podejmuje trud pisania wierszy i opowiadań.
Jesteśmy przekonani, że ich utwory powstały z potrzeby serca, a każdy z nich był
ciekawy i niepowtarzalny. O zwycięstwie
zadecydowały drobne uchybienia i trema.
Dlatego dziękujemy wszystkim uczestnikom przeglądu i ich opiekunom za udział
oraz gratulujemy wyobraźni, odwagi
i umiejętności lotnego przelewania myśli
na papier.
Anna Kalisz, dyrektor POK

Po burzliwej debacie i wnikliwej
analizie testów członkowie Jury pod
przewodnictwem p. Jana Owczarka
osiągnęli konsensus w wyniku którego
laureatami IV edycji Przeglądu
Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości
Literackiej zostali:
• w kategorii POEZJA autorstwa
uczniów klas IV – VI szkół podstawowych
I miejsce – Sara Kowalewska za utwór
„Rozterki motyla” (SP nr 1 Piechowice),
II miejsce - Julia Zawadziło za utwór
„Poranek” (SP nr 1 Piechowice),
III miejsce – Emilia Cichoń za utwór
„Kropelka” (SP nr 1 Piechowice),
• w kategorii PROZA autorstwa
uczniów klas IV – VI szkół podstawowych,
I miejsce – Maja Michalik za utwór
„Mit o Alkmei, bogini kolorów” (SP
Szklarska Poręba),
II miejsce – Oskar Kłyszyński za utwór
„Detektyw” (SP nr 1 Piechowice),
III miejsce – Emilia Wajdowicz za
utwór „Niepokonana Ruffian” (SP
Szklarska Poręba),
• w kategorii POEZJA autorstwa
uczniów szkół ponadpodstawowych
wyróżnienie – Jakub Najczuk za utwór
„Dla Ciebie M.” (Gimnazjum Piechowice),
wyróżnienie – Bartosz Ciachera za
utwór „Nigdy nie wstydź się polskości”
(ZSTiL Piechowice),

FERIE ZIMOWE 2015
Piechowicki Ośrodek Kultury
serdecznie zaprasza wszystkie dzieci
w wieku 6-12 lat na zajęcia
w trakcie ferii zimowych.
Zajęcia odbywać się będą
w terminie 19-30 stycznia 2015r.,
od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00-14.00

• w kategorii PROZA autorstwa
uczniów szkół ponadpodstawowych
I miejsce – Jakub Kukulski za utwór
„Niewyjaśnione?” (ZSO Jelenia Góra),
II miejsce – Anna Palińska za utwór
„Dziewczynka znikąd” (Gimnazjum nr 1
Jelenia Góra),
III miejsce – Anna Jazieniecka za
utwór „Różowa parasolka” (ZST Mechanik Jelenia Góra).
• Dodatkowo wyróżnienia Organizatora otrzymali:
- Sandra Śmigasiewicz za opowiadanie
„Współczesność” (ZSTiL Piechowice),
- Daniel Cierpiał za wiersz „Samotność” (SP nr 1 Piechowice),
- Wiktoria Zawadziło za wiersz „Stokrotka i pszczoła” (SP nr 1 Piechowice).
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Edukacja inaczej
Podobnie jak w latach poprzednich, Pie-

styl, właściwy dla osobowości i urody.
Warsztaty poprowadziła wykwalifikowana instruktorka pani Agata Wielocha,
która współpracowała jako charakteryzatorka z Teatrem Muzycznym „ROMA” w
Warszawie, a obecnie pracuje w Operze
Wrocławskiej. Każdy z uczestników doceniał kompetencje prowadzącej, a z warsztatów wszyscy wychodzili z uśmiechem
i doskonałym makijażem na twarzy.
Ostatnim działaniem edukacyjnym, które
zaproponowaliśmy mieszkańcom Piechowic
były bezpłatne kursy komputerowe dla osób
w wieku 25-64 lata, realizowane przez firmę
Systema Sp. z.o.o. w ramach programu Kapitał Ludzki pn. Cyfrowi- Przebojowi. Kursy
te zakończą się pod koniec grudnia, a 20 osób
wyjdzie z nich bogatsze o umiejętność podstawowej obsługi komputera. Zainteresowanie kursem było bardzo duże i jesteśmy przekonani, że dorośli mieszkańcy Piechowic w
dalszym ciągu chcą się kształcić oraz doskonalić swoje umiejętności w zakresie obsługi
komputera. Dołożymy wszelkich starań, aby
w przyszłym roku nawiązać podobną współpracę, z której będą mogli skorzystać wszyscy zainteresowani bez względu na wiek.

chowicki Ośrodek Kultury zaplanował na
czas jesiennej szarugi działania edukacyjne.
W tym roku były to bardzo różnorodne formy nauczania, skierowane w większości do
osób dorosłych. Niemniej jednak rozpoczęliśmy od bardzo udanego spotkania dla dzieci,
podczas którego straszaki z Przedszkola nr 2
dowiedziały się sporo o Unii Europejskiej.
Bodźcem do takiej edukacji była wystawa
pt. „Moje miejsce w Europie”, której inicjatorem i pomysłodawcą była p. Zofia Czernow - Poseł na Sejm RP. Oprócz wielu pięknych prac konkursowych wystawionych w
galerii dzieci obejrzały również ciekawą
prezentację multimedialną, przygotowaną
na tę okazję. Ważne informacje o realizacji konkursu i dziesięcioleciu wstąpienia
Polski do UE przekazała także dzieciom p.
Zofia Czernow. Całość zakończyła się zabawą plastyczną i zgaduj-zgadulą o tematyce
unijnej oraz słodkim podarunkiem, przygotowanym przez biuro poselskie.
Kolejnym nietypowym działaniem edukacyjnym były warsztaty wizażu dla dorosłych. Zainteresowanie nimi przerosło
nasze oczekiwania. Wzięło w nich udział
Anna Kalisz, dyrektor POK
28 osób, a z początkowo planowanej jednej edycji kursu zrobiły się aż trzy edycje.
Uczestnicy warsztatów (w grupie pojawił
się także mężczyzna),
z wielką ciekawością
uczyli się samodzielnie wykonywać odpowiedni dla swojej
urody makijaż dzienny i okolicznościowy, dobierać odpowiednie kolory do
swojej karnacji oraz
Jesienią przedszkolaki spotkały się z posłanką Zoﬁą Czernow.
odnajdywać
swój
W dniu 21 listopada 2014 r. nasza mieszkanka

Pani Alina Jachimczyk
obchodziła 105 rocznicę urodzin.
Z okazji tak pięknego jubileuszu – 105 urodzin
składam Pani w imieniu swoim oraz samorządu Miasta Piechowice
serdeczne gratulacje oraz z serca płynące życzenia.
Gratuluję osiągnięcia tak pięknego wieku.
Niech każdy dzień Pani życia będzie dla Pani pomyślny i szczęśliwy,
pełen miłości, wiary i ufności.
Z najlepszymi życzeniami
Witold Rudolf
Burmistrz Miasta Piechowice

Dyrektor i pracownicy
Piechowickiego Ośrodka Kultury
składają serdeczne podziękowania
dla
• p. Haliny Fieńko - pracownia
krawiecka KREACJA
• p. Sabiny Tabaki i pracowników
Centrum Edukacji Ekologicznej KPN
w Szklarskiej Porębie
• p. Pawła Kalisza
za wsparcie rzeczowe
w postaci: pięknych worków
mikołajkowych, albumów i pozycji
książkowych o KPN
oraz kompletu naczyń deserowych.

Kraina wyobraźni
– nowy punkt przedszkolny

W dniu 28 listopada 2014 r. dokonano pod numerem 1/2014 wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
Integracyjnego Punktu Przedszkolnego
„Kraina Wyobraźni” mającego swoją siedzibę w Piechowicach przy ulicy Mickiewicza 9 (dawna Silesia).
Z dniem 1 grudnia 2014 r. punkt przedszkolny rozpoczął swoją działalność.
„Kraina Wyobraźni” jest to pierwszy w powiecie jeleniogórskim niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny. Do placówki przyjmowane będą dzieci w wieku od
2,5 do 5 lat oraz dzieci z niepełnosprawnością, posiadające odroczenie obowiązku szkolnego, które mogą kontynuować naukę w przedszkolu do momentu
podjęcia nauki w szkole.
Niepubliczny punkt przedszkolny realizuje podstawę programową Wychowania
Przedszkolnego zgodnie z Rozporządzeniem MEN. Wszystkie dzieci będą mogły
uczestniczyć w oferowanych w przedszkolu zajęciach grupowych - w codziennych grach i zabawach ruchowych wg
Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki
Sheroborne, rytmice i logorytmice, zajęciach umuzykalniających oraz plastycznych. Placówka oferuje opiekę logopedy,
pedagoga, psychologa i fizjoterapeuty,
jak również zajęcia prowadzone metodą
Integracji Sensorycznej, gimnastykę korekcyjną oraz lekcje języka angielskiego.
Placówka gwarantuje dzieciom posiadającym opinię o potrzebie kształcenia
specjalnego pakiet bezpłatnych zajęć
indywidualnych zgodnych z zapisami w
opinii oraz zajęć grupowych i zwolnione
z opłat czesnego. Opiekunowie wychowanków ponoszą jedynie opłaty wyżywienia.
Kamila Szymanowska
Inspektor ds. oświaty i kultury
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zostali serdecznie przywitani przez dyrektora szkoły w
Radvanicach, Pana Roberta
Hagera oraz uczniów. Pierwszym punktem spotkania był
udział dzieci w zajęciach lekcyjnych w klasach 5-9 (czeski system edukacji trwa od
klasy 1-9). Grupa uczniów
wraz z Panią dyrektor szkoły
miała możliwość obejrzenia
lekcji geografii, na której porównywano Czechy i Polskę.
Uczniowie pod opieką Pani
Bogusławy Gnajczak uczestniczyli w zajęciach fizyki, a z
Panią Małgorzatą Maciejczak brali udział w zajęciach
języka angielskiego. Następnym punktem
pobytu było zwiedzanie sal lekcyjnych szkoły.
Największe zainteresowanie wzbudziło urządzenie drukujące przedmioty w technologii
3D. Nasi uczniowie mieli okazję zobaczyć, jak
powstaje gwizdek. Pan dyrektor szkoły wyjaśnił, że jest to podarunek z zakładów Skoda.

Wycieczka do Radvanic

W dniach 27- 28 listopada 2014 r. dwudziestu uczniów Szkoły Podstawowej nr 1
w Piechowicach gościło w zaprzyjaźnionej
szkole podstawowej w Radvanicach. Uczniowie wraz z opiekunami (p. Marzeną Sąsiada
- dyrektorem szkoły, Bogusławą Gnajczak
- nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej,
Małgorzatą Maciejczak - rodzica dziecka)

GRUDZIEŃ 2014
Po pokazie uczestnicy zostali zakwaterowani w pensjonacie położonym przy szkole.
Następnym punktem programu było podzielenie się na dwie grupy. Każda z grup brała
udział w rozgrywkach sportowych z uczniami
z Radvanic i tworzyła maski karnawałowe.
Po obiedzie o godzinie 16.00 rozpoczął się
bal karnawałowy. Zabawa była przednia. Po
niej uczniowie wraz z opiekunami udali się na
kolację i zasłużony odpoczynek. Następnego
dnia po śniadaniu i serdecznym pożegnaniu przez dyrektora szkoły grupa wyruszyła
w drogę powrotną do domu. Wszyscy deklarowali dalszą współpracę.
Pani dyrektor wstępnie zaprosiła uczniów
z Radvanic wraz z dyrektorem i nauczycielami na XXXI Rajd Piechotka, który odbędzie się na przełomie maja i czerwca 2015
r. Pan dyrektor deklarował, że ich udział
w XXX rajdzie był tak wspaniały, że na pewno przyjadą na następny. Wszyscy nasi
uczniowie byli bardzo zadowoleni z przygotowanych atrakcji, warunków noclegowych,
opieki ze strony czeskiej.
dyrektor SP nr 1 Marzena Sąsiada

Nowinki z Jedynki
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 w Piechowicach wymieniła zużyte meble szkolne
(ławki i krzesełka) na nowe w trzech klasach. Zostały zakupione ze środków finansowych szkoły. Uczniowie przyjęli ten fakt
z entuzjazmem. Ponadto zakupiono pomoce dydaktyczne w postaci wysokiej jakości
radioodbiorników z przeznaczeniem dla
uczniów klas szóstych piszących sprawdzian z języka angielskiego po raz pierwszy,
sztalugi malarskie dla ucz. kl. I-VI, laptop
do poprawy obsługi tablicy multimedialnej,
2 projektory multimedialne z pełnym wyposażeniem oraz pomoce dydaktyczne do
edukacji wczesnoszkolnej.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i uczniów, dyrektor szkoły zakupił
adodatkowe szafki uczniowskie dla dwóch
klas trzecich. Zakup pozwolił poprawić
estetykę i bezpieczeństwo w tych klasach.

Ponadto ze środków finansowych szkoły zostały
zakupione dla uczniów
kl. I-III moduły szafkowe
na worki i buty. Zakup w
znaczny sposób powinien
przyczynić się do ładu i
porządku w klasach.
Dyrekcja szkoły nie zapomniała również o sportowcach reprezentujących naszą szkołę,
przeznaczając środki pieniężne na zakup
smarów dla uczniów, wspierający narciarstwo biegowe.
Jednocześnie dyrektor szkoły pozyskała dodatkowe środki, pisząc wniosek
o zwiększenie subwencji oświatowej. Nasza szkoła znalazła się wśród tych placówek, którym pozytywnie rozpatrzono złożone wnioski. Z uzyskanej kwoty zostały

Festyn świąteczny w SP nr 1
Już po raz XIII w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach zorganizowano Rodzinny Festyn Świąteczny. Bożonarodzeniowe spotkanie
w szkole cieszy się ogromną popularnością pośród mieszkańców Piechowic. Jak co roku, można było obejrzeć występy uczniów naszej
szkoły, spróbować pysznych ciast przygotowanych przez rodziców
uczniów, kupić nietuzinkowy stroik świąteczny oraz wziąć udział
w loterii fantowej, która kusiła ciekawymi nagrodami. Uczniowie mogli również sprzedać swoje rzeczy i kupić nowe po okazyjnych cenach
na „pchlim targu”. Organizatorzy – Rada Rodziców działająca przy
szkole przy dużym udziale Dyrekcji, grona pedagogicznego i innych
pracowników szkoły jak zawsze spisali się na medal. Wszyscy mogliśmy poczuć atmosferę zbliżających się Świąt.
przewodnicząca Rady Rodziców Alicja Skowrońska

zamówione kolejne meble, tj. ławki i krzesła meblościanka oraz pomoce dydaktyczne dla najmłodszych.
Rada Rodziców Szkoły Podstawowej
Nr 1 dokupiła ze środków własnych dodatkowe 2 segmenty szafek ubraniowych.
Konieczność zwiększenia ilości szafek wynikała ze względu na dużą liczbę tegorocznych uczniów klas czwartych, tj. 63 osoby
(3 klasy).
dyrektor SP nr 1 Marzena Sąsiada
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Dzień czystego powietrza
Dnia 14 listopada nasze przedszkolaki
obchodziły DZIEŃ CZYSTEGO POWIETRZA. Wszyscy spotkaliśmy się przed
naszym kochanym przedszkolem z transparentami. Koordynatorka imprezy przeprowadziła z dziećmi quiz o tematyce ekologicznej. Padły m.in. pytania: „Dlaczego
palenie śmieci w piecach jest niebezpieczne dla środowiska i ludzi?”, „dlaczego warto segregować śmieci?”. Wszystkie dzieci
jednogłośnie stwierdziły, że pomogą naszej
planecie zadbać o jej i nasze zdrowie.
Drugim etapem imprezy był przemarsz

Kiosk Edukacyjny
Dzięki

pomocy rodzica i za sprawą
pani dyrektor możemy w przedszkolu
korzystać z Kiosku Edukacyjnego, wypożyczonego z Karkonoskiego Centrum
Edukacji Ekologicznej KPN w Szklarskiej Porębie. Multimedialny sprzęt
pomaga w uatrakcyjnieniu zabaw przyrodniczych w przedszkolu. Dzieci mogą
poznać nie tylko wygląd roślin, zwierząt,
ptaków, ale również usłyszeć ich głosy.
Zagadki słuchowe z wykorzystaniem
sprzętu cieszą się dużym zainteresowaniem. Kiosk edukacyjny służy również
do zabaw manualnych jako uatrakcyjnienie ćwiczeń grafometrycznych na papierze. Ta forma zabaw i ćwiczeń pobudza
kreatywność i wyobraźnię dzieci.
G. Popera

PRZEDSZKOLE nr 2

ulicami Piechowic, gdzie dzieci rozdawały
ulotki o tematyce „Jesteś eko jesteś modny” oraz krzyczały „KOCHASZ DZIECI
NIE PAL ŚMIECI”. Przystankiem na naszej trasie przemarszu był Urząd Miasta w
Piechowicach. W Urzędzie dzieci spotkały
się z panią Sekretarz Iwoną Sobaś- Łużniak,
z którą odbyły krótką rozmowę o ekologii.
Nasza podopieczna Ariana Lachowicz na
ręce pani Sekretarz wręczyła plakat pod
tytułem „Jak dbać o środowisko w Piechowicach”, który sama wykonała. Ideą imprezy było uświadomienie mieszkańcom, jak
W środę 26 listopada dzieci obchodziły Dzień Misia.
Wszystkie przedszkolaki przyniosły
swojego ulubionego
pluszaka.
Razem
z rodzicami dzieci
przygotowały kolorowe prace, których
bohaterami były misie. Prace te zostały
wyeksponowane w
holu przedszkola.
Technika wykonania była różnorodna: wykorzystano
farby, kredki, gazety, watę, folię, materiał,
masę solną… Na początku spotkania pani
dyrektor Bożena Woś zapoznała dzieci z
historią powstania Światowego Dnia Misia i wręczyła nagrody w konkursie plastycznym „Mój miś”. Wszystkie grupy
przedszkolne przedstawiły piosenkę o ulubionej maskotce i wesoło bawiły się przy
piosence „Jedna łapka – druga łapka, ja je-

ważne jest to, czym pali
się w piecach oraz jakie
konsekwencje każdy z
nas może ponieść przez
zanieczyszczone powietrze.
Impreza odbyła się pod patronem FUNDACJI EKOLOGICZNEJ – ARKA. Każdy z
nas pragnie dobrego samopoczucia. Powietrze wywiera istotny wpływ na nasze życie
i zdrowie. Powietrzem oddychamy bez
chwili przerwy. Jego czystość jest bardzo
ważna. Mamy na to wpływ!
J. Siuta

Międzynarodowy dzień MISIA

stem niedźwiadek”. W tym dniu nie mogło
zabraknąć ulubionego przysmaku misia
- miodu. Dzieci jadły waﬂe z miodem –
palce lizać. Później, przy ładnej pogodzie,
odbyła się Parada Misiów ulicami naszego miasta. Po południu, odpoczywając po
wrażeniach dnia - dzieci w każdej grupie
wysłuchały bajki o misiu, przytulając się
do swojej zabawki.
M. Janasz

Poznajemy zawody naszych rodziców
Spotkanie z policją
17 listopada z przedszkolakami spotkał się pan Arkadiusz - dzielnicowy Piechowic.
Tematem spotkania było bezpieczne
poruszanie się po drogach, przypomnienie
numerów telefonów alarmowych. Pan Arkadiusz Kudlewski opowiadał dzieciom
o swojej pasji, czyli pracy policjanta oraz
o tym, jak powinny dbać o swoje bezpieczeństwo. Na koniec pan dzielnicowy
włączył radiostację, dzięki której wszystkie dzieci przywitały się z policjantem
pełniącym służbę w dyżurce.
Serdecznie dziękujemy za spotkanie.
M. Janasz

W grupie KOTKÓW odbyło się spotkanie z tatą Oli, panem Marcinem Kujałowiczem. Podczas spotkania pan Marcin
opowiedział dzieciom o swoim zawodzie
i dzięki temu przełamał ich lęk
przed wizytą u doktora. Dzieci
miały możliwość sprawdzenia
torby lekarskiej i wspólnej zabawy w lekarza. Tato Oli ubrany
w strój doktora pokazał, jak fachowo korzystać ze stetoskopu.
Przedszkolaki posłuchały bicia
własnego serca.
Zaprezentował również, jak
bada się puls i - co najważniejsze - uświadomił dzieciom, że
nie mogą samowolnie zażywać
lekarstw. Na koniec spotkania

pan Marcin Kujałowicz wręczył każdemu
dziecku naklejkę Dzielnego Pacjenta. Bardzo dziękujemy za miłą wizytę.
G. Popera
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Przedsięwzięcia
Maluszków

„Przedszkolaki na start”
25 listopada najstarsze przedszkolaczki z obu piechowickich przedszkoli brały
udział w sportowej Olimpiadzie zatytułowanej „Przedszkolaki na start”, która odbyła się w hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach, w ramach
programu profilaktycznego. Dzieci brały
udział w różnych konkurencjach sportowych i wykazywały się dużą sprawnością
fizyczną. Zawody sprawiły dzieciom wiele radości i przyjemności, zwłaszcza że
na koniec zostały wręczone im wspaniałe
nagrody ufundowane przez Gminę Miejską
w Piechowicach.
Nauczyciel – wychowawca
Joanna Gawryś

Patriotycznie w „Chatce Puchatka”
W listopadzie obchodziliśmy uroczysty
apel z okazji „ Święta Niepodległości”.
Dzieci ze wszystkich grup zaprezentowały swoją wiedzę na temat ojczyzny. Pięknie śpiewały narodowe pieśni i recytowały
wiersze, oddając tym samym hołd poległym za nasz kraj żołnierzom. W uroczystości uczestniczyli wraz z dziećmi rodzice
oraz personel przedszkola. Kontynuacją
naszych patriotycznych poczynań, był koncert muzyków z Filharmonii Dolnośląskiej
pt. „ Piękna jest nasza Polska cała”.
Nasze przedszkole odwiedził również
kabaret z Torunia, który zaprezentował
spektakl pt „Supełki, strachy z szafy”. Występ kabareciarzy wywołał wiele radości

i uśmiechu na twarzach dzieci, a aktorzy
zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

Dyrektor
Przedszkola Samorządowego nr 1
Anna Grzywnowicz -Szawel

Nauczyciel-wychowawca: Wioletta Uram

R E K L A M A

SKLEP ODZIEŻOWY

„KUPCIUSZEK”

• ekskluzywna odzież
• tani bucik

SKLEP NATALII

ul. Mickiewicza 10 (obok poczty), Piechowice

Piechowice, ul. Żymierskiego 53
czynne: pon. – pt. 10.00 – 17.00, sob. 10.00 – 14.00

SKLEP OBUWNICZY

18.11.2014r. odbyły się zajęcia otwarte
dla rodziców z j. angielskiego. Prowadzący zajęcia pokazał sposób nauczania
języka obcego poprzez piosenki i zabawy
ruchowe.
Listopad zakończyliśmy wróżbami andrzejkowymi. Dzieci przyszły przebrane
za czarnoksiężników, czarodziejów i dobre
wróżki. Stworzyliśmy atmosferę sprzyjającą wróżbom. Zgasiliśmy światła, zapaliliśmy świeczki, kadzidełka, czarodziejską
lampę i zaczęliśmy czarować. Przekazywaliśmy sobie czarodziejską kulę, wrzucaliśmy do wody grosiki, aby wszystkie wróżby się spełniły. Wyciągaliśmy z kapelusza
karty, które przepowiedziały nam kim będziemy w przyszłości, bawiliśmy się w zabawę z krzesłami, szukaliśmy szczęścia w
upieczonych przez mamę Darii p. Monikę
Odachowską babeczkach. Na koniec wykonaliśmy czarne nietoperze i dotykaliśmy
czarodziejskiej szklanej kuli, wypełnionej
mieszanką gazów, wewnątrz której wiły się
wstęgi wyładowań elektrycznych. Dzieci
musiały wykazać się odwagą, dotykając ją
pierwszy raz. No, ale cóż się nie robi, aby
nasze marzenia się spełniły!

„KOPCIUSZEK”

MARKOWE OBUWIE !!!
Piechowice, ul. Żymierskiego 48
czynne: pon. – pt. 10.00 – 17.00, sob. 10.00 – 14.00

tel. 75 76 11 099

Otwarte
0
T 7:30 – 17:0

PN – P
14:00
SOB – 8:00 –
miedź, ocynk, kanaliza, system zgrzewalny, PEX,
art. elektryczne, chemia budowlana,
chemia gospodarcza, drobne artrykuły
gospodarstwa domowego, rolety, regipsy, profile

Konkurencyjne ceny - dowóz gratis

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
WYDAWCA
Nie zamówionych materiałów nie odsyłamy. Wydawca zastrzega sobie prawo do
skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Nadesłanie materiałów równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na ich publikację. Niepodpisane teksty
i zdjęcia w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. W wydaniu wykorzystano elementy graficzne
autorstwa Roberta Jaworskiego, a także pochodzące z portalu freepik.com.

Urząd Miasta Piechowice
ul. Żymierskiego 49
58-573 Piechowice
tel. 75 75 489 00
nakład: 1200 egz.

SKŁAD I OPRACOWANIE
GRAFICZNE
Studio ROB - Robert Zapora
robertzapora@o2.pl
tel. 602 439 924
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Potrójne srebro Lechii
Bardzo dobrze wypadli młodzi zawodnicy Lechii Piechowice, którzy
uczestniczyli w Mikołajkowym Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się
w weekend 6-7 grudnia w hali przy ul.
Złotniczej w Jeleniej Górze.
Organizatorem zawodów był klub
Karkonosze Jelenia Góra. W zasadzie
były to trzy turnieje: w kategoriach
skrzatów (najmłodsza grupa wiekowa,
6-latki i młodsi), żaków i orlików. W
każdej z tych kategorii Lechia Piechowice zajęła drugie miejsce. Wprawdzie w zawodach skrzatów nie przyznawano miejsc, wszystkie drużyny
otrzymały medale, ale z nieoficjalnej
tabeli wynikało, że najmłodsi piłkarze
zostali wicemistrzami. W kategoriach
żaków i orlików rywalizowało po 8-10
drużyn. Lechia dochodziła do finału,
zajmując ostatecznie drugie miejsca.
Trener Marcin Ramski przyznaje, że
to jedno z większych osiągnięć Lechii
w rozgrywkach grup młodzieżowych.
– Zdarzało się, że jedna z grup zajmowała wysokie miejsce, ale nigdy nie
było tak, że wszystkie spisały się tak
dobrze – mówi.
Lechici otrzymali też nagrody indywidualne. W turnieju skrzatów najlepszym bramkarzem został Damian
Piliczkowski, a zawodach żaków królem strzelców został Maciej Drzymkowski. Oby tak dalej!
Trenerami drużyn są Marcin Ramski
i Mariusz Kowalski-Ciepiela. Skrzaty:
Damian Piliczkowski, Mateusz Flak,
Kamil Najczuk, Antoś Krystowski,
Oskar Soliło, Adam Rosik. Żaki: Olek
Lewiński, Maciek Drzymkowski, Dawid Głowala, Krystian Piwowarek,
Radek Kania, Kamil Ślaz, Marcel
Drabowicz. Orliki: Kacper Jaskórzyński, Denis Gawlik, Marcel Skiba, Dominik Jarosz, Daniel Wylęgała, Igor
Korman, Marek Białas, Jakub Bura,
Patryk Nowicki.
R. Z.

Podsumowanie

sezonu zawodów
lekkoatletycznych

Podziękowania za wsparcie i pomoc
finansową w organizacji zawodów
lekkoatletycznych klas I – III wraz
z najlepszymi życzeniami ŚwiątecznoNoworocznymi dla Panów: Witolda
Rudolfa, Mieczysława Jachimczyka,
Rafała Mazura i Mariusza Hibnera.
Od uczniów klas I-III i Organizatorów
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