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Z okazji t�ch najpiękniejszych i najradośniejszych
Świąt Bożego Narodzenia wszystkim mieszkańcom Gminy 
Miejskiej Piechowice życzy�y wszystkiego najlepszego.

Czas ten jest pełen magii, gdy gasną wszelkie spor�
i znika nienawiść a w ich miejsce pojawia się refl eksja,
zaduma i nadzieja na lepszy przyszł� czas.
Na nadchodzący Nowy Rok życzy�y dużo radości, pokoju, 
opt��izmu i sat�sfakcji.
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Dzień Świętego Mikołaja to dłu-
go oczekiwane wydarzenie dla 
dzieci, szczególnie tych najmłod-

szych. Wzorem lat ubiegłych, Urząd Miasta 
w Piechowicach przy współpracy podle-
głych jednostek, powołał Komitet Organi-
zacyjny, który zorganizował dla piechowic-
kich dzieci Miejskie Mikołajki. 6 grudnia 
w budynku OSP gościliśmy Świętego Mi-
kołaja.                

W magiczną atmosferę dzieci wprowa-
dziły nastrojowe utwory związane ze świę-
tami i zimą. Dzieci wsłuchiwały się w poru-
szającą opowieść ks. Proboszcza Ryszarda 
Soroki o Świętym Mikołaju. Melancholij-
nym głosem ksiądz Proboszcz snuł historię 
o chłopcu, który niósł radość młodszemu 
bratu. Bajkowo opowiadał o bezcennej 
życzliwości, a przede wszystkim o tym, że 
warto być dobrym i uczynnym. Po chwi-
li na scenie pojawił się Św. Mikołaj, który 

obdarował dzieci prezentami. Otrzymali je 
najmłodsi mieszkańcy naszego miasta: ma-
luchy i przedszkolaki oraz uczniowie klas 
I-III Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowi-
cach. Po otrzymaniu prezentów od Święte-
go Mikołaja, dzieci zostały poczęstowane  
czekoladowymi mikołajkami.

Dla naszych najmłodszych piechowiczan 
łącznie przygotowano i rozdano 450 pa-
czek. W organizację uroczystości zaanga-
żowanych było wiele osób, którym bardzo 
serdecznie dziękujemy. Szczególne podzię-
kowania kierujemy do ks. Proboszcza Ry-
szarda Soroki za zaangażowanie, poświęco-
ny czas i przemawiającą do serc opowieść. 
Dziękujemy Panu Markowi Lubieńcowi, 
który wcielił się w rolę Mikołaja. Dziękuje-
my Pani Jolancie Karońskiej i pracownikom 
MOPS w Piechowicach, Pani Annie Kalisz 
i pracownikom POK, Panu Waldemarowi 
Wojtasiowi prezesowi OSP, dyrektorom 

jednostek oświatowych: Pani Bożenie Woś, 
Pani Marii Skowron, Pani Marzenie Sąsie-
dzie, Pani Annie Grzywnowicz – Szawel. 
Za prowadzenie i konferansjerkę dziękuje-
my Panu Sławomirowi Mackiewiczowi. Po-
dziękowania składamy również sponsorom, 
bez których nie udałoby się zorganizować 
tak bogatych paczek. Są nimi: Pan Ryszard 
Kolat Huta Szkła Kryształowego „Julia”, 
Pan Janusz Bryliński – Firma „Wepa” Pro-
fessional, Panowie Dymitrakis Balarys
i Paweł Lis – Apteka „Nad Kamienną”, Pan 
Ireneusz Wolf – Ceramika Marconi Piecho-
wice, Pan Tadeusz Gołębiewski – „Hotel 
Gołębiewski” w Karpaczu, Pani Renata 
Unlot – Stacja Paliw „Müller” w Piecho-
wicach, Burmistrz Miasta Piechowice Pan 
Witold Rudolf, Pan Jerzy Majdan – Nadle-
śniczy Nadleśnictwa Szklarska Poręba.
Z upoważnienia Komitetu Organizacyjnego 

Elżbieta Piątkiewicz-Pałka

Miejskie Mikołajki 2017
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Dachy już gotowe

Dobiegają końca tegoroczne prace przy 
wymianie dachów w budynkach wspólnot 
mieszkaniowych.

– Ostatnio odebraliśmy dach budynku przy 
ulicy Kryształowej 12. Znajduje się on przy 
słynnym piechowickim cisie – mówi Stani-
sław Gwizda, prezes spółki Wspólny Dom, 
która zajmuje się zarządzaniem nieruchomo-
ściami. – Wspólnota mieszkaniowa wzięła 
sprawy w swoje ręce. Gmina dofi nansowała 
zdjęcie i utylizację eternitu, pozostałe kosz-
ty pokryła wspólnota. To ponad 76 tysięcy 
złotych. Część tej kwoty pokryli ze środków 
własnych, na resztę zaciągnęli kredyt, fi nan-
sowany z funduszu remontowego.

Dach został wykonany z blachodachów-
ki fi rmy Blachotrapez, która przedstawiła 
wszystkie atesty, certyfi kat zgodności wy-
robu, ale – co ciekawe – dała gwarancję na 
40 lat!

Dużo większy zakres prac przewidziano 
na budynku przy ul. Kryształowej 23, w któ-
rym niegdyś mieściło się kino.

Wykonana została termomodernizacja: 
docieplenie wraz z wymianą stolarki okien-
nej. Wymieniono dach nad salą kinową. 
Nowy wykonano z gontów bitumicznych. 
Trwa jeszcze wymiana dachu nad częścią 

mieszkalną. Będzie tam blachodachówka.
To zadanie było dużo droższe – kosztowa-

ło około 380 tysięcy złotych. Część zadania 
wspólnota pokryła z własnych środków, na 
około 300 tysięcy złotych zaciągnięto kredyt.

– Pozostało jeszcze trochę pracy, bo do 
zrobienia jest cały dach. Wykonawca ma 
czas do 20 grudnia i mamy nadzieję, że zdą-
ży – mówi Leszek Nowicki, przewodniczący 
wspólnoty mieszkaniowej. Wspólnotę two-
rzy pięć rodzin. Spory udział – 48 procent 
– ma miasto. Czy trudno było przekonać 
mieszkańców do remontu? – Nie mieliśmy 
innego wyjścia. Budynek był bardzo zanie-
dbany. Teraz już przynajmniej wiatr nie hula 
po mieszkaniu, i ściany nie odchodzą. A na 
dachu były tylko dachówki, deski i tynk. To 
jak miało być ciepło? Teraz dach zostanie 
docieplony.

Na remont, fi nansowany częściowo z kre-
dytu, decyduje się coraz więcej wspólnot w 
mieście. – To rozwiązanie korzystne. Jest 
to kredyt preferencyjny, oprocentowany na 
poziomie od 3,8 do 4,2 procent – mówi Sta-
nisław Gwizda. Najkorzystniej wziąć zobo-
wiązanie na 5 lat lub na 10 lat, bo oprocento-
wanie jest niższe, niż w przypadku kredytu 
na 15 lat. Zwykle fundusz remontowy wzra-

sta o 1-2 złote za metr kwadratowy, jest to 
więc wydatek do udźwignięcia.

Świadczy o tym najlepiej fakt, że wspól-
noty, które jako jedne z pierwszych wyre-
montowały dach czy dociepliły budynek, 
rozpoczęły już kolejne inwestycje. – Jako 
przykład mogę podać wspólnotę przy Krysz-
tałowej 108 – mówi S. Gwizda. – Kilka lat 
temu wykonała termomodernizację budynku 
z wymianą kotłowni na ekologiczną, opala-
ną gazem. A teraz wykonują remont insta-
lacji elektrycznej na klatce schodowej wraz
z malowaniem klatki. Wzięli sprawy w swo-
je ręce i należy im się za to podziękowanie.

Kilka innych piechowickich wspólnot przy-
gotowuje się do wymiany dachu w przyszłym 
roku. Decyzje będą podjęte na zebraniach 
wspólnot na przełomie lutego i marca.

R. Z.

Budynek przy ul. Kryształowej 23 zmienił się nie do poznania. Po lewej zdjęcie z sierpnia, po prawej - z listopada br.

W listopadzie zakończył się remont dachu budynku przy ul. Kryształowej 12. Mieszkańcom nie będzie już ciekło z dachu.

ZUK ZATRUDNI!
Zakład Usług Komunalnych
w Piechowicach poszukuje

operatorów sprzętu
i pracowników fizycznych.

Szczegóły w siedzibie zakładu, Piecho-
wice, ul. Boczna 15. tel. 075/761 21 65.
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• stwierdzenia przekształcenia dotych-
czasowej sześcioletniej Szkoły Podstawo-
wej Nr 1 w Piechowicach w ośmioletnią 
Szkołę Podstawową nr 1 w Piechowicach. 
Uchwała nr 259/XLII/2017 przyjęta 13 
głosami „Za”, przy 0 głosach „Przeciw”, 
0 głosach „Wstrzymujących się”;

• przyjęcia rocznego programu współ-
pracy Gminy Miejskiej Piechowice z orga-
nizacjami pozarządowymi oraz podmiota-
mi wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy 
o działalności pożytku publicznego i wo-
lontariacie na rok 2018. Uchwała nr 260/
XLII/2017 przyjęta 13 głosami „Za”, przy 
0 głosach „Przeciw”, 0 głosach „Wstrzy-
mujących się”;

• uchwalenia „Gminnego Programu 
Profi laktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Nar-
komani w Gminie Miejskiej Piechowice 
na 2018 rok”; Uchwała nr 261/XLII/2017 
przyjęta 13 głosami „Za”, przy 0 głosach 
„Przeciw”, 0 głosach „Wstrzymujących 
się”;

• wyrażenia zgody na zawarcie poro-
zumienia o utworzeniu wspólnej Straży 
Miejskiej dla Gmin: Jelenia Góra i Pie-
chowice. Uchwała nr 262/XLII/2017 
przyjęta 6 głosami „Za”, przy 5 głosach 
„Przeciw”, 2 głosach „Wstrzymujących 
się”;

• zmiany budżetu Gminy Miejskiej Pie-
chowice na rok 2017. Uchwała nr 263/
XLII/2017 przyjęta 13 głosami „Za”, przy 
0 głosach „Przeciw”, 0 głosach „Wstrzy-
mujących się”;

• zmiany Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Gminy Miejskiej Piechowice. 
Uchwała nr 264/XLII/2017 przyjęta 13 
głosami „Za”, przy 0 głosach „Przeciw”, 
0 głosach „Wstrzymujących  się”.
W głosowaniu brało udział 13 radnych. 

Kworum wynosiło 8 radnych.

Rada Miasta Piechowice na XLII 
sesji, która odbyła się 29 listopada 

podjęła uchwały w sprawie:

Rad� u��w���ł�...

Pełne teksty uchwał publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Rada Miasta - Uchwały.

BURMISTRZ MIASTA PIECHOWICE

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 
3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1875) 
oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r.
o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U.
z 2016r. poz. 2147) informuje, że w sie-
dzibie Urzędu Miasta Piechowice zo-
stał wywieszony wykaz nieruchomości 
przeznaczonych do dzierżawy i użycze-
nia pod numerem: RG.6845.14.2017, 
RG.6845.15.2017 i RG.6845.16.2017

Zmienione zostały również dopłaty do cen 
wody i ścieków, gdyż Rada Miasta Piechowice 
w dniu 8 grudnia 2017 r. uchwaliła nowe do-
płaty do cen wody i ścieków dla gospodarstw 
domowych i rodzinnych ogródków działko-
wych na okres od 12 grudnia 2017 r. do 31 
grudnia 2018 r. – uchwała nr 265/XLIII/2017 
z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie dopłat 
do cen dostarczonej wody i odprowadzanych 
ścieków dla odbiorców indywidualnych (go-
spodarstwa domowe) i użytkowników rodzin-
nych ogródków działkowych na terenie Gminy 
Miejskiej Piechowice. Uchwalenie nowych 
dopłat spowoduje, iż mimo wzrostu taryfy za  
wodę i ścieki, ceny dla odbiorców  z Grupy 1 
– odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domo-
we) oraz z Grupy 3 – użytkownicy rodzinnych 
ogródków działkowych pozostaną na dotych-
czasowym poziomie (nie zmienią się).

Od dnia 12 grudnia 2017 r. do 9 czerw-
ca 2018 r. będą obowiązywać nowe taryfy za 
zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe od-
prowadzanie ścieków na terenie Gminy Miej-
skiej Piechowice. 
Cena taryfowa
za zbiorowe dostarczanie wody dla:

1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospo-
darstwa domowe) - 8,23 zł/m³ (netto) = 8,89 
zł (brutto) 

2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działal-
ność gospodarcza - 8,23 zł/m³ (netto) = 8,89 
zł (brutto) 

3. Grupa 3 - użytkownicy rodzinnych 
ogródków działkowych - 8,23 zł/m³ (netto) = 
8,89 zł (brutto)
Cena taryfowa
za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla: 

1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (go-
spodarstwa domowe) - 14,74 zł/m³ (netto) = 
15,92 zł (brutto) 

2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna dzia-
łalność gospodarcza - 14,74 zł/m³ (netto) = 
15,92 zł (brutto)

Uchwałą Rady Miasta Piechowice nr 265/
XLIII/2017 z dnia 08.12.2017 r. zatwierdzone 
zostały nowe wysokości dopłat dla odbior-
ców usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia

w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
Dopłata do ceny
za zbiorowe dostarczanie wody dla: 

1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospo-
darstwa domowe) - 1,90 zł/m³ (netto) = 2,05 
zł (brutto) 

2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działal-
ność gospodarcza - 0,00 zł/m³ (netto) = 0,00 
zł (brutto) 

3. Grupa 3 - użytkownicy rodzinnych 
ogródków działkowych - 1,90 zł/m³ (netto) = 
2,05 zł (brutto)
Dopłata do ceny
za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla: 

1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospo-
darstwa domowe) - 4.43 zł/m³ (netto) = 4,78 
zł (brutto)

2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działal-
ność gospodarcza - 0,00 zł/m³ (netto) = 0,00 
zł (brutto)

W związku z powyższym odbiorców usług 
obowiązywać będą następujące ceny: 

Cena za zbiorowe
dostarczanie wody po dopłacie dla: 

1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (go-
spodarstwa domowe) - 6,33 zł/m³ (netto) = 
6,84 zł (brutto) 

2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna dzia-
łalność gospodarcza - 8,23 zł/m³ (netto) = 
8,89 zł (brutto) 

3. Grupa 3 - użytkownicy rodzinnych 
ogródków działkowych - 6,33 zł/m³ (netto) 
= 6,84 zł (brutto)

Cena za zbiorowe
odprowadzanie ścieków po dopłacie dla: 

1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (go-
spodarstwa domowe) - 10,31 zł/m³ (netto) = 
11,13 zł (brutto) 

2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna dzia-
łalność gospodarcza – 14,74 zł/m³ (netto) = 
15,92 zł (brutto)

Powyższe ceny obowiązują w okresie
od 12.12.2017 r. do 9.06.2018 r.

Ceny wody i ścieków po staremu

Informujemy również, że na mocy zmiany ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, opublikowanej w Dz. U. poz. 
2180 z dnia 27 października 2017 r., nowa w/w taryfa będzie obowiązywała przez 180 dni
tj. w okresie od 12 grudnia 2017 r. do 9 czerwca 2018. Ustawa ta wprowadza szereg istotnych 
zmian dotyczących  zatwierdzania taryf za wodę i ścieki. Taryfy będą zatwierdzane na okres 
trzech lat przez nowo powołany organ regulacyjny tj. WODY POLSKIE, a nie jak obecnie 
przez rady gmin. Jak dotychczas przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne (w przypadku 
Piechowic jest to KSWiK Sp. z o.o.) będzie wnioskowało do organu regulacyjnego o zatwier-
dzenie kolejnej taryfy, natomiast gmina i przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będą 
stronami w postępowaniu administracyjnym dotyczącym wydania decyzji zatwierdzającej 
taryfę w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. 

Halina Leszczyńska-Himik
z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego

i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta Piechowice

Informujemy, że w związku ze zmianą ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, opublikowanej w Dz.U. poz. 
2180 z dnia 27 października 2017 r., od 12 grudnia 2017 r. do 9 czerwca 2018 r. na terenie 
Piechowic będą obowiązywać nowe taryfowe ceny za wodę i ścieki.
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Do tragicznego w skutkach pożaru doszło w 
nocy z soboty na niedzielę (z 2 na 3 grudnia). 
Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura 
Rejonowa w Jeleniej Górze, która wydała ko-
munikat. Zamieszczamy go poniżej:

„W dniu 4 grudnia 2017 roku Prokuratura 
Rejonowa w Jeleniej Górze wszczęła śledztwo 
w sprawie mającego miejsce w nocy z 2 na 3 
grudnia 2017 roku w Piechowicach, nieumyśl-
nego sprowadzenia zdarzenia mającego postać 
pożaru, zagrażającego życiu i zdrowiu wielu 
osób, w następstwie którego doszło do śmierci 
trojga dzieci w wieku 8, 6 i 4 lat.

Do tragicznego zdarzenia doszło w jednym
z mieszkań w kamienicy na terenie Piechowic. 
W położonym na parterze budynku lokalu do-
szło do zaprószenia ognia i wywołania pożaru. 
W jego wyniku, śmierć poniosło troje dzieci 
znajdujących się w mieszkaniu.

W toku dotychczasowego postępowania, na 
miejscu zdarzenia, pod przewodnictwem pro-
kuratora zostały przeprowadzone oględziny,
z udziałem biegłego z zakresu pożarnictwa, który 
będzie w tej sprawie wydawał opinię co do przy-
czyn i okoliczności, w jakich doszło do pożaru.

Ponadto, przesłuchano szereg osób w cha-
rakterze świadków, w tym matkę zmarłych 
dzieci, która w chwili zdarzenia nie przebywała
w lokalu, a także ich dziadka, który pozostawał 
w mieszkaniu wraz z dziećmi. Osoby te podda-
no badaniu stanu trzeźwości, które nie wykaza-
ło, aby znajdowały się pod wpływem alkoholu. 
Przesłuchano także inne osoby, w tym część 
spośród pozostałych mieszkańców budynku.

Zabezpieczono także dokumentację z Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pie-
chowicach dotyczącą pokrzywdzonej rodziny. 
Prokuratura będzie również weryfi kowała, czy 
upoważnione do tego organy w sposób prawi-

dłowy kontrolowały czy 
nad małoletnimi dziećmi 
sprawowana była wła-
ściwa opieka ze strony 
rodziny. (...)

Wstępnie przyjęta przez 
Prokuraturę w postano-
wieniu o wszczęciu śledz-
twa kwalifi kacja prawna 
przewiduje zagrożenie 
karą pozbawienia wolno-
ści w wymiarze od 6 mie-
sięcy do 8 lat”.

W dniu 5 grudnia 2017 
roku odbyła się sekcja 
zwłok zmarłych dzieci. 
Prokuratura nie ujawnia 
jednak na razie ich wyników.

W dniu zdarzenia Burmistrz Piechowic 
Witold Rudolf ogłosił trzydniową żałobę
w mieście. Oznaczała ona zakaz organizowania 
imprez o charakterze rozrywkowym, których 
organizatorem był Urząd Miasta Piechowice 
bądź jednostki miejskie. Flagi znajdujące się 
przed urzędem opuszczono do połowy masztu 
i okryto kirem.

Jednocześnie burmistrz poinformował, że 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej intere-
sował się losem tej rodziny. Pracownice so-
cjalne w tygodniu poprzedzającym tragedię 
trzykrotnie próbowały skontaktować się z mat-
ką dzieci. Dwie z tych wizyt przeprowadzono
w związku z nieobecnościami dzieci w szkole. 
Wszczęto także procedurę ustalenia kuratora 
w rodzinie. Wcześniej, na początku listopada, 
MOPS zareagował na zgłoszenie mieszkańca
o tym, że jedno z dzieci biega bez opieki. Było 
to jedyne ofi cjalne zgłoszenie, które przekaza-
no ośrodkowi.

Miasto, a ściślej – Ośrodek Pomocy Społecz-
nej – zaoferowało też pomoc w organizacji po-
grzebu. Pomogło też w objęciu opieką psycho-
logiczną strażaków, którzy brali udział w akcji, 
a także – w zorganizowaniu zastępczego lokum 
dla dziadka zmarłych dzieci. Zaoferowano po-
moc psychologiczną dla mieszkańców  budyn-
ku w którym doszło do pożaru oraz dzieciom  w 
szkole podstawowej nr 1 do której uczęszczały  
tragicznie zmarłe dzieci. Zarząd Nieruchomości 
Wspólny Dom zabezpieczył lokal.

Zaraz po tragedii kondolencje na ręce pro-
boszcza miejscowej parafi i ks. Ryszarda Soro-
ki przekazał też Biskup Legnicki ksiądz Zbi-
gniew Kiernikowski.

Proboszcz ks. Ryszard Soroka zaapelował
z kolei w dniu tragedii w kościele do wiernych 
o powstrzymywanie się od komentarzy w tej 
sprawie i o nieosądzanie rodziny przed cza-
sem. Dodał, że od ustalenia przyczyn tragedii 
są odpowiednie służby, które się tym zajmują.

Pogrzeb dzieci odbył się w sobotę 9 grudnia, 
poprzedziła go msza święta w kościele para-
fi alnym. Uczestniczyło w niej blisko 200 osób, 
w tym władze miasta, burmistrz, radni, kurator 
oświaty, dyrekcja szkoły, do której uczęszczały 
starsze dzieci, nauczyciele oraz wielu miesz-
kańców. Kondukt żałobny z towarzyszeniem 
orkiestry strażackiej przeszedł ulicami miasta 
na cmentarz komunalny. Nad bezpieczeń-
stwem czuwała policja. W szczególny sposób 
pożegnały się dzieci pisząc listy, które odczy-
tała dyrektor szkoły.

R.Z.

Tragiczny w skutkach pożar

I n f o r m a t o r  P i e c h o w i c k i
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
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strzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych 
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z wyrażeniem zgody na ich publikację. Niepodpisane teksty 
 zdjęcia w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji. 
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.

Msza św. w intencji dzieci zmarłych
w pożarze zostanie odprawiona

30 grudnia 2017 r. o godz. 18.00
w kościele w Piechowicach.

Ofi arodawcami są Burmistrz Miasta
Piechowice, Rada Miasta, Pracownicy 
Urzędu i jednostek organizacyjnych.
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Sezon grzewczy jest już w pełni, a co za 
tym idzie, w naszym mieście pojawiają się 
również dodatkowe zanieczyszczenia po-
wietrza, a w tym smog. Smog (ang. smoke 
„dym”, fog „mgła”) to mgła zawierająca za-
nieczyszczenia powietrza atmosferycznego. 
Są to m.in. tlenki siarki, azotu i stałe cząstki 
pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10. 

Apelujemy zatem, aby nie spalać od-
padów, węgla i innego paliwa złej jakości
w piecach przydomowych. Powietrze, któ-
rym oddychamy jest naszą wspólną sprawą. 
Smog wywołuje przede wszystkim nega-
tywne skutki zdrowotne. Może spowodo-
wać zaburzenia oddychania, wystąpienie 
astmy czy też chorób układu krążenia, łącz-
nie z nowotworami. Szczególnie narażeni 
są alergicy i astmatycy, osoby starsze, ale 
też dzieci, których układ oddechowy ciągle 

się rozwija. Dzieci 
zazwyczaj oddy-
chają szybciej, 
bo są w ciągłym 
ruchu na powie-
trzu, tym samym 
wdychają więcej 
zanieczyszczeń, 
które zawiera smog. 
Często oddychają przez 
usta a nie przez nos, który fi ltruje przynaj-
mniej większe zanieczyszczenia. Są też 
niskiego wzrostu, więc dodatkowo narażo-
ne są na wdychanie większej ilości spalin
z rur wydechowych samochodów. Dlatego 
też tak ważne jest abyśmy wspólnie dbali
o jakość naszego powietrza. To my dorośli, 
a nie nasze dzieci, decydujemy o tym, co 
spalamy w piecach.

Zadbajmy o czyste powietrze!

Dnia 9 listopada 2017r. Rada Miasta Pie-
chowice podjęła dwie ważne uchwały z za-
kresu gospodarki odpadami. Pierwsza z nich 
to uchwała nr 255/XLI/2017 zmieniająca 
Regulamin utrzymania czystości i porząd-
ku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice. 
Kolejna uchwała nr 256/XLI/2017 zmie-
nia natomiast szczegółowy sposób i zakres 
świadczenia usług dot. odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów.

Obydwie zmiany są pokłosiem opisywa-
nego w poprzednich wydaniach Informato-
ra Piechowickiego rozporządzenia Ministra 
Środowiska z 29.12.2016r. w sprawie szcze-
gółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji odpadów (Dz.U.2017 
poz. 19), które weszło w życie od dnia 1 lip-
ca 2017r. – i regulują nowe zasady odbioru 
odpadów od właścicieli, którzy zadeklaro-
wali selektywną zbiórkę odpadów, jak rów-
nież związane z tym obowiązki.

Co zmieni się w praktyce?
od 1 stycznia 2018r. właściciele nieru-

chomości, którzy zadeklarowali (zadekla-
rują) selektywną zbiórkę odpadów, będą 
dodatkowo segregowali papier, metal i two-
rzywa sztuczne (oprócz obowiązującej na 
dzień dzisiejszy selekcji szkła i odpadów 
ulegających biodegradacji). Posegregowane 
odpady trzeba będzie wrzucać do znormali-
zowanych i zgodnych z obowiązującym Re-
gulaminem utrzymania czystości i porząd-
ku pojemników/worków w następujących 
kolorach:
· szkło – kolor zielony
· metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty
· papier – kolor niebieski

· odpady ulegające biodegradacji – kolor 
brązowy.

Nie zmienia się obowiązek właścicieli 
nieruchomości do zapewnienia odpowied-
nich pojemników do segregacji odpadów 
wraz z ich utrzymaniem w należytym sta-
nie sanitarnym, porządkowym i technicz-
nym. Zupełną nowością będzie natomiast 
to, że wszyscy właściciele nieruchomości 
zamieszkałych, którzy zadeklarowali (zade-
klarują) selektywną zbiórkę odpadów, będą 
otrzymywać nieodpłatnie odpowiednie 
worki do zbierania tych frakcji. Worki prze-
kazywane będą mieszkańcom przez upraw-
nionych pracowników fi rmy świadczącej 
dla naszego miasta usługi odbioru odpadów 
i ich transportu do RIPOK-u.

Jest to zmiana, która oprócz dostosowania 
zasad segregacji do aktualnych przepisów 
ma również na celu ułatwienie prowadze-
nia segregacji oraz mobilizowanie naszych 
mieszkańców do przyjęcia takiej właśnie 
formy pozbywania się odpadów. Miesz-
kańcy sami muszą zdecydować, czy będą 
korzystać wyłącznie z pojemników, czy 
wyłącznie z worków, czy też będą łączyć 
obydwie dopuszczalne formy. Niezależnie 
od tego, worki do segregacji z pewnością 
będą przydatne i pomogą dostosować się 
do rygorów wspomnianego wcześniej roz-
porządzenia. Bez zmian pozostają zasady 
odbioru odpadów zmieszanych.

Mimo wielu wyzwań, które niosą za 
sobą opisane zmiany, wyrażamy nadzieję, 
że w niedługim czasie nowy system za-
cznie funkcjonować pełną parą, a segrega-
cja prowadzona będzie sprawnie i zgodnie
z przepisami prawa. Zdajemy sobie jednak 

sprawę z tego, że aby rozporządzenie dot. 
selektywnej zbiórki odpadów rzeczywiście 
wpłynęło na wzrost jej efektywności, po-
trzebne są dalsze zmiany w prawie, a także 
powszechne przekonanie, że segregacja jest 
wprawdzie trudniejszą i bardziej kosztow-
ną, ale jedyną słuszną drogą.

Ważną informacją jest również to, że nasi 
mieszkańcy nadal będą mogli korzystać
z obsługiwanych przez Karkonoskie Cen-
trum Gospodarki Odpadami gniazd do se-
gregacji odpadów oraz Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizo-
wanego w Piechowicach przy ul. Bocznej 
15. Bez zmian prowadzona będzie również 
w 2018 roku zbiórka akcyjna odpadów 
wielkogabarytowych i zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego. Przy tej 
okazji ponownie zwracamy się do Państwa 
z apelem o korzystanie z gniazd do selek-
tywnej zbiórki odpadów zgodnie z ich prze-
znaczeniem oraz utrzymywanie wokół nich 
należytego porządku. Tylko od nas zależy, 
czy będziemy oglądać na co dzień czyste 
miasto i będziemy dumni z dobrych opinii 
w tym zakresie, przekazywanych przez od-
wiedzających Piechowice turystów.

Wszelkich informacji dot. funkcjonowa-
nia nowego systemu udziela Referat Go-
spodarczy i Nadzoru Właścicielskiego tut. 
Urzędu – pokój nr 21, tel. 75 75-48-916, od 
poniedziałku do piątku – w godzinach pracy 
Urzędu.

Dla przypomnienia załączamy do niniej-
szego wydania Informatora ulotkę eduka-
cyjną o segregowaniu odpadów, która po-
wstała we współpracy ze Związkiem Gmin 
Karkonoskich.

Segregujemy po nowemu

Informujemy, że Burmistrz Miasta Pie-
chowice przedłożył Radzie Miejskiej pro-
jekt budżetu na 2018 rok. Przewidywane 
przychody szacuje się na kwotę 28 598 
866 złotych, z czego dochody bieżące 
to 24 359 274 zł, dochody majątkowe –
4 239 592 złote. Wydatki zaplanowano 
na kwotę 31 829 247 złotych. Oznacza 
to defi cyt na poziomie 3 230 381 złotych.
W projekcie przewidziano plan zadań 
inwestycyjnych na kwotę 8 398 265 zło-
tych, w tym 3 903 965 złotych na progra-
my fi nansowane ze środków UE.

Projekt budżetu jest dostępny na stro-
nie www.piechowice.pl w Biuletynie 
Informacji Publicznej w dziale „Budżet, 
zamówienia publiczne i przetargi”. Bu-
dżet dla Piechowic na 2018 rok ma zostać 
uchwalony na Sesji Rady Miejskiej, która 
odbędzie się pod koniec grudnia.

Jest projekt budżetu na 2018 rok
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W Polsce od kilkunastu lat 
obserwowany jest proces zmian 
struktury demografi cznej, które-
go cechą jest rosnący udział osób 
starszych w populacji ogółem.  Na 
koniec 2015 r. liczba ludności Pol-
ski wynosiła ok. 38 437 tys. osób. 
Rok 2015 był czwartym z kolei, w 
którym odnotowano spadek licz-
by ludności po obserwowanym 
wcześniej (w latach 
2008-2011) wzroście. 
Tempo ubytku lud-
ności wyniosło – 0,11 
%,    co oznacza, że 
na każde 10 tysięcy 
mieszkańców Polski 
ubyło 11 osób. 

Zgodnie z założeniami opraco-
wanej przez Główny Urząd Staty-
styczny prognozy demografi cznej, 
obejmującej okres do 2050 r., w 
nadchodzących latach w Polsce 
nastąpi znacznie zmniejszenie 
liczby dzieci (w wieku 0-14 lat) 
i osób dorosłych (w wieku 15-59 
lat), natomiast zwiększy się liczba 
i udział osób w wieku co najmniej 
60 lat. 

Jednocześnie należy podkreślić, 
iż na skutek poprawiających się 

warunków życia wydłuża się śred-
nia długość życia Polaków. We-
dług GUS przeciętny czas trwania 
życia w 2014 r. wynosił 73,8 lat 
dla mężczyzn, a dla kobiet 81,62.

Wydłużająca się przeciętna dłu-
gość życia, przy jednoczesnym 
spadku liczby urodzeń sprawia, że 
w perspektywie najbliższych dwu-
dziestu kilku lat nastąpi gwałtow-

ny proces starzenia się ludzkości. 
Przedstawione powyżej zjawiska 
oraz zmiany struktury demogra-
fi cznej powodują, iż Polska stoi 
przed szeregiem wyzwań związa-
nych z planowaniem i kształtowa-
niem polityki w obszarze aktyw-
ności społecznej osób starszych. 

Dostrzegając potrzeby osób star-
szych rząd skierował do jednostek 
samorządu terytorialnego Program 
Wieloletni „Senior+” na lata 2015-
2020, a którego edycja na 2018 
r. zostanie ogłoszona w ostatnim 

kwartale bieżącego roku. 
Celem strategicznym Progra-

mu jest zwiększenie aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym 
seniorów poprzez rozbudowę in-
frastruktury ośrodków wsparcia w 
środowisku lokalnym oraz zwięk-
szenie miejsc w placówkach „Se-
nior+” przy dofi nansowaniu działań 
jednostek samorządu, w rozwoju na 
ich terenie sieci Dziennych Domów 
„Senior+” i Klubów „Senior+”. W 
ramach Programu uprawnione pod-
mioty, w trybie otwartego konkursu 
ofert mogą ubiegać się o uzyskanie 
środków fi nansowych, przeznaczo-
nych na:

1) moduł 1 – jednorazowe 
wsparcie fi nansowe na utworzenie 
lub wyposażenie placówki w wy-
sokości 80 % całkowitego kosztu 
realizacji zadania, które nie może 
być wyższe niż  300 tys. zł w przy-
padku Dziennego Domu „Senior+” 
oraz 150 tys. zł w przypadku Klu-
bu „Senior+”. Natomiast jednora-
zowa kwota dotacji przeznaczona 
na wyposażenie Dziennego Domu 
„Seniora+” nie może być wyższa 
niż 80 tys. zł, a w przypadku Klubu 
„Senior+” – 25 tys. zł. 

2) moduł 2 – zapewnienie funk-
cjonowania już istniejących placó-
wek. Dofi nansowaniu z budżetu 
państwa w każdym roku kalenda-
rzowym, w trybie konkursowym 
mogą podlegać działania związane 
z bieżącym utrzymaniem placów-
ki. Rocznie kwota dofi nansowania 
na działalność bieżącą placówek 
uruchomionych w ramach Progra-
mu wynosić będzie miesięcznie 
na utrzymanie jednego miejsca 
nie więcej niż 300 zł w Dziennym 
Domu „Senior+” oraz nie więcej 
niż 200 zł w Klubie „Senior+”, 
przy czym dotacja nie może stano-
wić więcej niż 40 % całkowitego 
kosztu realizacji zadania. 

W 2018 r. zakłada się rewizję 
Programu na podstawie doświad-
czeń z jego realizacji w latach 
2015-2017. Wnioski z przeprowa-
dzonych ewolucji zostaną wyko-
rzystane do modyfi kacji założeń 
Programu w zakresie ram fi nan-
sowych oraz rozwiązań logiczno 
– organizacyjnych dla nowo two-
rzonych i funkcjonujących placó-
wek „Senior+” w kolejnych latach 
obowiązywania Programu.

Program SENIOR+

Piechowice, podobnie jak wiele innych gmin 
z byłego jeleniogórskiego i wałbrzyskiego, pod-
pisały porozumienie w sprawie przystąpienia 
do prac nad strategią rozwoju społeczno-gospo-
darczego południowej części Dolnego Śląska 
„SUDETY 2030”. Co to za inicjatywa? I jakie 
korzyści mają wyniknąć z jej wdrożenia?

Pomysłodawcą jest prezydent Wałbrzycha 
Roman Szełemej. Zaprosił on do współpracy 
90 gmin. Podczas spotkań z samorządowcami, 
w opracowaniu pn. Dolny Śląsk dwóch prędko-
ści, przedstawił on kilka faktów, z których ja-
sno wynika, że południowa część województwa 
rozwija się dużo wolniej, niż największe ośrod-
ki województwa, jak Wrocław czy Lubin. We-
dług danych Głównego Urzędu Statystycznego 
z 2015 roku, nakłady inwestycyjne w przedsię-
biorstwach w podregionie jeleniogórskim wy-
nosiły tylko 2 381 milionów złotych, jeszcze 
mniej w wałbrzyskim – 1 543 mln. zł, podczas 
gdy w legnicko-głogowskim aż 4 128 mln. zł,
a w samym Wrocławiu – 4 656 mln zł.

Podobnie wygląda analiza przeciętnego wy-
nagrodzenia (także na podstawie danych GUS).            
W regionie jeleniogórskim przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie wg GUS (dane z 2015 r.) 
wynosiło 3 549 zł, w regionie wałbrzyskim –
3 657 zł, w podregionie wrocławskim – 3 634 
zł, legnicko-głogowskim – 4 943 zł a we Wro-
cławiu – 4 570 zł. Danych pokazujących te dys-
proporcje jest więcej.

– Południowa część naszego województwa 
wymaga nowego, spójnego planu moderniza-
cji i rozwoju. Przyjęcie strategii dla Przedgórza 

Sudeckiego i Sudetów 
na lata 2020-2030 oraz 
włączenie jej do strate-
gii całego województwa, 
pozwoli nam wszystkim 
ubiegać się o znaczące 
środki fi nansowe z bu-
dżetu państwa i Unii Eu-
ropejskiej – czytamy w 
uzasadnieniu deklaracji.

Jest to o tyle ważne, że 
Dolny Śląsk jako region 
osiągnął dobre wskaźni-
ki, na podstawie których 
rozdzielane są środki 
unijne i nie może w ko-
lejnych perspektywach 
fi nansowych liczyć na 
duże pieniądze pomocowe. Jeśli autorom inicja-
tywy „Sudety 2030” uda się wykazać, że połu-
dnie województwa rozwija się wolniej i są wy-
raźne dysproporcje,  będziemy mogli liczyć na 
kolejne środki unijne na wyrównywanie szans.

W tzw. Deklaracji Sudeckiej jest mowa
o uzyskaniu do 2030 r. istotnej poprawy w klu-
czowych dziedzinach, wyznaczających tempo 
rozwoju gospodarczego i społecznego. Chodzi 
m.in.  zbudowanie efektywnego przyłączenia do 
systemu dróg ekspresowych i autostrad  Polski, 
Czech     i Niemiec, rozwój regionalnego trans-
portu lotniczego w oparciu o istniejące lotniska, 
poprawę jakości sieci dróg wojewódzkich, po-
wiatowych i gminnych, umożliwiających nor-
malną komunikację wewnątrz obszaru, rewi-

talizację istniejącej sieci połączeń kolejowych 
oraz udział w projekcie rozwoju kolei dużych 
prędkości, rewitalizację fi zyczną i społeczną 
zdegradowanych obszarów regionu, zachowa-
nie i rozwój zasobów dolnośląskich uzdrowisk 
poprzez ich systematyczne doinwestowywanie, 
rozwój usług turystycznych oraz sektora rolno - 
spożywczego opartego o zasady produkcji zdro-
wej żywności, zrównoważony rozwój obszarów 
miejskich i wiejskich.

– Wspólny program modernizacyjny dla 
Sudetów i Przedgórza to jedyna szansa na wy-
równanie dysproporcji w rozwoju społeczno 
– gospodarczym tego obszaru Dolnego Śląska 
i odwrócenie bardzo niekorzystnych trendów – 
czytamy w deklaracji.

R.Z.

Sudety 2030 - nowe możliwości?
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50 lat Piechowic
w obiektywie

Zdjęcia ze zbiorów Marka Bergtrauma. Dziękujemy za udostępnienie.
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Dolnośląski Ku-
rator Oświaty 
Roman Kowal-

czyk odwiedził 5 grudnia 
Piechowice. Wziął udział
w debacie na temat sieci szkół. 
Czy po niej uda się osiągnąć 
kompromis w tym temacie?

Kurator przyjechał na za-
proszenie burmistrza Witolda 
Rudolfa. R. Kowalczyk za-
poznał się z bazą oświatową 
naszego miasta, odwiedzając 
obie szkoły. Następnie wziął 
udział w spotkaniu z udzia-
łem rodziców uczniów, władz 
miasta, przedstawicieli szkół, 
związków zawodowych itd. 
Odbyło się ono w sali Piechowickiego Ośrod-
ka Kultury.

Roman Kowalczyk przypomniał historię 
sporu z miastem w sprawie reformy oświaty. 
Przypomnijmy: rada miejska po poprzednich 
debatach podjęła uchwałę w sprawie utwo-
rzenia jednej szkoły podstawowej, działają-
cej w dwóch budynkach. Docelowo miałaby 
ona funkcjonować tak, że w obiekcie dawne-
go gimnazjum uczyliby się uczniowie młodsi 
(klasy I – III), a w budynku szkoły podstawo-
wej – starsi. Kurator negatywnie zaopiniował 
tę propozycję uznając, że odległość między 
szkołami jest zbyt duża. Podczas spotkania 
z mieszkańcami wyjaśniał, co miał na myśli. 
Powiedział, że ustawodawca wprawdzie nie 
precyzuje, jaka powinna być ta odległość, 
jednak rozważając poszczególne przypadki 
przyjął, że powinna być taka, którą da się po-
konać pieszo w czasie przerwy.

W wyniku kolejnych rozstrzygnięć, Wo-
jewódzki Sąd Administracyjny uchylił ne-
gatywną opinię kuratora, ale też utrzymał w 
mocy decyzję Wojewody Dolnośląskiego, 
który unieważnił uchwałę rady o sieci szkół 
(pisaliśmy o tym w poprzednich wydaniach).

Stan prawny obecnie jest taki, że Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Piechowicach z mocy 
prawa przekształciła się w ośmioklasową
i działa w budynku przy ul. Szkolnej. Z kolei 
gimnazjum jest w trakcie wygaszania.

Podczas gorącej momentami dyskusji pada-
ły podobne argumenty, jak przy poprzednich 
debatach. Przewodniczący rady rodziców
SP nr 1 Maciej Jabłoński podkreślił, że na 
spotkaniu z rodzicami klas pytano ich o zda-
nie. Na 17 klas rodzice 16 opowiedzieli się za 
rozwiązaniem, które wcześniej przyjęła rada 
miejska (jedna szkoła w dwóch budynkach). 
Nie zgodziła się z tym jedna mama, która pod-
kreśliła, że nie pytano wszystkich rodziców,
a jedynie przedstawicieli trójek klasowych.

Padały także argumenty o tym, że w SP nr 1 
jest lepsza baza sportowa, z której mogą korzy-
stać uczniowie starsi. Z kolei na terenie gim-
nazjum jest wprawdzie mniejsza sala, ale jest 
łącznik i dzieci, które mają lekcję wychowania 
fi zycznego, nie muszą wychodzić na zewnątrz. 
Ponadto w budynku przy ul. Tysiąclecia nie ma 
tak stromych schodów, jak w SP nr 1.

Z kolei przedstawiciele związków zawodo-
wych: przewodniczący Solidarności Andrzej 
Grosicki oraz Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego Halina Wieczorek opowiedzieli się za 
dwoma szkołami. Padały argumenty, że jedna 
szkoła w dwóch budynkach to model, który 
można nazwać gimnazjum bis, a istotą refor-
my jest właśnie likwidacja gimnazjów.

Burmistrz Piechowic Witold Rudolf pod-
kreślał, że utworzenie dwóch szkół wiąże 
się z koniecznością wytyczenia rejonów dla 
obu placówek i może się zdarzyć, że ktoś, 

kto mieszka bliżej SP nr 1 
będzie musiał chodzić do 
szkoły przy Tysiąclecia, 
bo tak będzie wynikało
z rejonizacji.

Niektórzy obawiali się 
też, że większość rodzi-
ców będzie chciało za-
pisać swoje dzieci do SP 
nr 1, gdyż jest przy niej 
lepsza baza sportowa 
(hala sportowa i boisko 
Orlik) i że druga szkoła 
może mieć kłopot z nabo-
rem. Zapisując dzieci do 
szkoły przy Tysiąclecia, 
praktycznie nie będą one 
korzystać z wspomnianej 

bazy sportowej.
Rodzice pytali też, czy dojdzie do rozdzia-

łu istniejących już klas. Kurator oświaty wy-
jaśnił, że druga szkoła, jeśli powstanie, roz-
pocznie nabór od pierwszej klasy, ale może 
w sposób naturalny utworzyć też starsze 
klasy, jeśli rodzice uczniów obecnej SP nr 1 
zechcą przenieść swoje dzieci.

Dyskusja trwała blisko trzy godziny. Prze-
wodniczący rady miejskiej Paweł Zackie-
wicz zaproponował, żeby w sprawie szkół 
opowiedziała się większa grupa rodziców, 
aniżeli przedstawiciele trójek klasowych czy 
rodzice przedszkolaków (wśród nich więk-
szość także była za jedną szkołą w dwóch 
budynkach). Ustalono, że rodzice uczniów 
SP nr 1 zostaną zaproszeni do wypełnienia 
ankiet w tej sprawie a ich wyniki zostaną 
przedstawione kuratorowi.

Na koniec kurator podziękował za spotka-
nie i za żywą dyskusję na argumenty, bo – jak 
powiedział – to świadczy o tym, że mieszkań-
cy żyją problemami swojego miasta. Rada ro-
dziców szkoły również podziękowała kurato-
rowi za przybycie i udział w spotkaniu.

Procedurę w sprawie sieci szkół trzeba 
niejako powtórzyć, tzn. rada miejska musi 
ponownie podjąć uchwałę w sprawie sieci, 
a kurator – ponownie ją zaopiniować. Jakie 
będą to decyzje – czas pokaże.

R.Z.

Debata o szkołach z kuratorem oświaty
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W dniu 2 grudnia 2017 roku, na miko-
łajkowym spotkaniu integracyjnym mali 
i dorośli mieszkańcy bawili się wspólnie na 
palcu zabaw przy ulicy Dębowej. Impreza 
była połączona z zamknięciem projektu re-
alizowanego przez Radę Seniorów (szerzej
o tej inicjatywie w artykule powyżej).

Przy rytmach muzyki, gromkich brawach 
rodziców i dziadków, dzieci uczestniczyły 
w wielu konkursach i zabawach, których 
uczestnicy byli obdarowywani miłymi upo-
minkami. Najwięcej radości – o dziwo, nie 
tylko dzieciom – sprawiło malowanie fi gurek 

świątecznych, które potem każdy z artystów 
mógł zabrać do domu jako własną dekorację. 
Szczególnie trudną konkurencją okazały się 
zawody na utoczenie największej kuli śnież-
nej, z uwagi na małą ilość śniegu.

W trakcie zabawy, jak na Mikołajki przy-
stało, każde dziecko zostało obdarowane 
słodką niespodzianką. Dla każdego uczest-
nika zabawy Organizatorzy przygotowali 
również poczęstunek przy grillu, gorące
i zimne napoje oraz słodycze.

Koniec imprezy zwieńczyła duża nie-
spodzianka, ponieważ spośród wszystkich 

uczestników wylosowano trzy osoby, któ-
rych rodziny spędzą mile czas w Termach 
Cieplickich, ZOO w Görlitz oraz na wybra-
nym seansie w kinie Helios. 

Fundatorami tych nagród byli: Joanna
i Marcin Bukała, Anna Kubiak oraz Dorota 
Stelmach, za co organizatorzy składają ser-
deczne podziękowania.  

Impreza była współfi nansowana ze środ-
ków UM. Dziękuję Wszystkim uczestnikom 
za wspaniałą zabawę licząc, że w przyszło-
ści również nie zawiodą.

Dorota Piróg
Przewodnicząca Zarządu Osiedla Górzyniec

Mikołajki na Osiedlu Górzyniec

W dniu 2 grudnia 2017 odbyło się spo-
tkanie integracyjne mieszkańców na placu 
zabaw przy ulicy Dębowej – Osiedle Gó-
rzyniec. Impreza była fi nalizacją projek-
tu realizowanego przez Radę Seniorów
w ramach zawartej umowy z Lokalną Gru-
pą Działania Partnerstwo Ducha Gór w ra-
mach projektu pt. „Nasze wspólne miejsce 
– zagospodarowanie terenu rekreacyjnego
w Górzyńcu”, fi nansowanego 
w ramach Rządowego Pro-
gramu na rzecz Aktywności 
Społecznej Osób Starszych na 
lata 2014-2020 Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki Spo-
łecznej.

Realizacja projektu zakła-
dała stworzenie miejsca spo-
tkań i rekreacji poprzez zakup 
ławek i  stworzenie miejsca 
na ognisko. 

Zgodnie z założeniem 
mieszkańcy w tym dniu bawi-

li się świetnie przy muzyce, piekli kiełbaski 
i nie tylko. Na każdego czekała gorąca kawa 
i coś słodkiego.

Realizacja projektu możliwa była przy 
zaangażowaniu wielu osób, ale szczególne 
podziękowania za włożoną pracę należą 
się Andrzejowi Kazusek, Zygmuntowi Se-
meriak, Zbigniewowi Kowalik oraz Annie
i Tomaszowi Kubiak. 

Krystyna Kowalik - Rada Seniorów

Zakończenie projektu

Galeria „CZTERY PORY ROKU” Piechowickiego Ośrodka Kultury
serdecznie zaprasza 12 stycznia 2018 r. o godz. 17.00 na:

wernisaż wystawy Grupy Artystycznej Piart pt. „Pejzaż zimowy”.
Wystawa czynna w terminie od 12.01.2018 r. do 09.02.2018 r.

od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00.

DEBIUT ANI WARASZKO!
6 listopada 2017 roku miała miejsce 

premiera debiutanckiej płyty piosenkar-
ki z Piechowic Anny Waraszko.

Znajdują się na niej głównie autorskie 
teksty i kompozycje, w tym tytułowa pio-
senka „Podróż” z gościnnym udziałem ra-
pera o ps. Numer Raz. Album utrzymany 
jest w klimacie pop i r&b, a w warstwie 
instrumentalnej usłyszymy wielu wy-
bitnych muzyków. Szatę grafi czną płyty 
zaprojektowała sama artystka. Zdjęcia do 
promującego płytę wideoklipu realizowa-
ne były m.in. w Piechowicach.

Na płycie go-
ścinnie występuje 
wielu muzyków, 
m.in. wspomniany 
Numer Raz z gru-
py Warszawski Deszcz,
a także Vavamuffi n
i Pablopavo.
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ZMIEŃ TABLICĘ
W Piechowicach pojawiły się tablice 

z nowymi nazwami ulic. Mieszkańcom 
ulicy Kryształowej, Przemysłowej, Pa-
pierników, Robotniczej i Izerskiej przy-
pominamy, by zmienili tablice ze starymi 
nazwami, jeśli takie jeszcze wiszą na ich 
domach, albo przynajmniej zakleili je.
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PRZEDSZKOLE nr 1

Andrzejki były okazją 
do sprawienia Pszczół-
kom niespodzianki, jaką 
była wizyta magika. 
Magia bardzo się podo-
bała, nie jeden maluszek 
pełnił funkcję asystenta. 
Magik wypełnił naszą 
salę wyśmienitym hu-
morem. Dzieci obserwo-
wały wszystkie sztuczki 
i nagradzały naszego go-
ścia brawami. Otrzyma-
ły w prezencie balonowe zwierzaki, mie-
cze i szable. Zaprosiły magika do wspólnej 
zabawy i na słodki poczęstunek. Andrzej-
kowe czary-mary sprawiły, że maluszki 

chociaż na chwilę przeniosły się w świat 
czarów i magii, a uśmiech jeszcze długo 
gościł na ich buźkach.

Nauczyciel – wychowawca
V. Chodkowska

W dniu 10 listopada w Przedszkolu Sa-
morządowym nr 1 w Piechowicach  ob-
chodziliśmy uroczyście 99. rocznicę od-
zyskania przez Polaków Niepodległości.

Celem apelu z tejże okazji było wzbu-
dzenie w przedszkolakach patriotyzmu
i poczucia świadomości swoich korzeni. 
Wszystkie dzieci zaprezentowały specjal-
nie przygotowane wiersze i pieśni patrio-
tyczne, aby oddać hołd bohaterom, którzy 
walczyli na polu bitwy w obronie wolno-
ści naszej ojczyzny.

Koordynator uroczystości
Nauczyciel – wychowawca Agata Czaniecka

Historia obchodów światowego Dnia Mi-
sia sięga 1902 roku, kiedy to podczas polo-
wania przyjaciel prezydenta USA Teodora 
Roosevelta postrzelił młodego niedźwiadka. 
Przerażone zwierzę zostało uwolnione przez 
prezydenta. Epizod ten został uwieczniony 
na rysunku, który ukazał się w gazecie. Wy-
darzenie to stało się inspiracją do produkcji 
pluszowych niedźwiadków o nazwie Teddy. 
W 100. rocznicę powstania zabawki, dzień 
25 listopada ustanowiony został Świato-
wym Dniem Pluszowego Misia.

W naszym przedszkolu od lat dzieci świętu-
ją razem ze swoimi pluszakami. Staramy się, 
aby ten dzień był inny i co roku obchodzimy 
go w inny sposób. W tym roku obchody roz-
począł spektakl w wykonaniu grona pedago-
gicznego pt. „Złotowłosa i trzy misie”, było 
też wspólne śpiewanie piosenek o misiach
i oczywiście pochód z własnoręcznie przygo-
towanymi w przedszkolu misiami.

G. Popera

Apel z okazji
„Dnia Niepodległości”

Czary – mary. Andrzejkowe spotkanie z magikiem

OBCHODY ŚWIATOWEGO
DNIA PLUSZOWEGO MISIA

W dniach od 7-9 listopada 2017r. w Ze-
spole Szkół Technicznych i Licealnych 
w Piechowicach na terenie warsztatów 
szkolnych odbyły się zajęcia w ramach 
projektu „TRAILS- Mobilne Laboratoria 
Innowacyjności i Usług Potencjału Inno-
wacyjnego w Regionie Transgranicznym 
Polska-Saksonia”.

Warsztaty realizowane były przez 
Urząd Marszałkowski i Uniwersytet 
Techniczny w Dreźnie. Zajęcia odby-
wały się w mobilnych laboratoriach, 
znajdujących się w trzech kontenerach, 
wyposażonych w sprzęt do prowadzenia 
warsztatów i akcesoria, jak: długopis 3D, 
drukarki 3D, okulary VR „Oculus Rift”, 
wycinarka do styropianu.

Uczniowie mogli poznać nowoczesne 
zdobycze techniki. Pracodawcy współ-

pracujący ze szkołą mogli skorzystać ze 
specjalnie zorganizowanych dla nich wy-
kładów. Zajęcia prowadzili wykładowcy 
z Politechniki Wrocławskiej. Obecni też 
byli przedstawiciele Urzędu Marszał-
kowskiego.

Projekt TRAILS współfi nansowany jest 
przez Unię Europejską, celem projektu 
jest rozszerzenie programów kształcenia 
i doskonalenia zawodowego. Ideą pro-
jektowania jest tzw. sieciowanie uczniów 
i przedsiębiorców. Wspólne warsztaty 
z zakresu kreatywności mają przynieść 
wymierne korzyści dla obu stron. W prze-
rwach między wykładami można było 
skorzystać z drukarek i innych urządzeń, 
które przygotowali organizatorzy w pozo-
stałych dwóch kontenerach.

Norbert Kowalik

Mobilne laboratoria innowacyjności

PRZEDSZKOLE nr 2
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PRZEDSZKOLE nr 2

W listopadzie grupa „Jeżyki” spotkała się z tatą Marysi, 
który jest pracownikiem Karkonoskiego Parku Narodowego. 
Nasz gość opowiadał o zwierzętach zamieszkujących las,
o ich zwyczajach i potrzebach. Zainteresował dzieci swoimi 

opowieściami wykorzystując zdjęcia zwierząt, jak również 
eksponat, jakim był borsuk. Borsuk wzbudził największe zain-

teresowanie, każdy chciał go dotknąć i pogłaskać. Przedszkolaki 
dowiedziały się, że borsuk jest wszystkożerny, jest aktywny nocą, 
dzień spędza w wykopanych przez siebie  rozległych norach, ma-
jących kilka wejść. Jego nora jest bardzo czysta, bo wszystkie 
nieczystości borsuk wyrzuca na zewnątrz. Można go spotkać na 
naszym terenie. Dzieci dowiedziały się, że człowiek jest gościem 
w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt
w nim mieszkających. Spotkanie było bardzo ciekawe – za co 
serdecznie dziękujemy tacie Marysi.

M. Janasz

Gdzie można spotkać borsuka?

Realizując program własny „Bezpiecz-
nie na co dzień” pod koniec listopada
w Przedszkolu nr 2 odbył się międzygru-
powy konkurs wiedzy o bezpieczeństwie.
W konkursie wzięły udział cztery trzyosobo-
we drużyny, które miały wykazać się wiedzą 
z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Przedszkolaki układały z rozsypanki 
numery alarmowe i dopasowywały je do 
odpowiednich służb, odpowiadały na py-
tania dotyczące sposobu zachowania się 
podczas spotkania z nieznajomym, zagu-
bienia w miejscu publicznym, ataku psa,

a także wybierały odpowiednie i bezpieczne 
miejsca do zabawy. Wszystkie dzieci zna-
ją zasady bezpiecznego zachowania się na 
drodze czy podczas zabawy, jednak to nie 
koniec. Następnym etapem będą spotkania 
z policją, strażą miejską, ratownikiem me-
dycznym i GOPR-u, aby wiedzę o bezpie-
czeństwie systematycznie utrwalać ale też
i wzbogacać o nowe doświadczenia.

Na koniec spotkania dzieci obejrzały fi lm 
edukacyjny, który przybliżył najważniejsze 
zagadnienia z zakresu bezpieczeństwa.

S. Januszkiewicz

Co wiemy o bezpieczeństwie?

8 Piechowicki Szczep Har-
cerski „Cicha Dolina” dnia 
18.11.2017r. wziął udział
w wycieczce do Europejskie-
go Centrum Pamięci, Eduka-
cji i Kultury – Stalag VIIIA 
w Zgorzelcu, którego oddział 
roboczy – komando pracował 
również w Piechowicach. Na 
początku zajęć odbył się wy-
kład na temat historii obozu 
jeńców wojennych, którego 
pozostałości przetrwały do 
dzisiaj. Obóz przewidziany 
był na około 3 tysiące jeń-
ców, w rzeczywistości prze-
bywało tam nawet 45 tys. żołnierzy.

Po obejrzeniu fi lmu historycznego zwie-
dziliśmy wystawę pokazującą pamiątki, 
zdjęcia i materiały z czasów wojennych. 
Następnie idąc drogami dawnego obozu je-
nieckiego udaliśmy się na cmentarz żołnie-
rzy Armii Czerwonej, których w zbiorowej 
mogile zostało pochowanych około 10 ty-

sięcy. Podczas wycieczki mieliśmy okazję 
zobaczyć mury dawnych baraków oraz łaźni. 
Trasa wędrówki wzbogacona była elemen-
tami dzieł architektonicznych, ukazujących 
ulotność życia stworzonych przez niemiec-
kich artystów. Wycieczka zakończyła się 
wspólnym zdjęciem przy pomniku upamięt-
niającym Stalag VIIIA.

ASJ

Harcerze na wycieczce śladami historii
11 listopada 2017r. zawodnicy UKS Kro-

kus wzięli udział w biegu przełajowym „Pod 
Górę” w Upicach. Byli to Jakub Jedziniak, 
Daniel Wylegała, Emilia Narkiewicz, An-
gelika Nowicka, Izabela Razmus, Martyna 
Semeniuk. W konkurencji biegu na 1400 
m w kategorii chłopców II miejsce zajął 
Daniel Wylegała a w kategorii dziewcząt
II miejsce zajęła Angelika Nowicka. Gratu-
lujemy. Mamy nadzieję, iż w przyszłym roku 
doświadczenie pomoże w osiągnięciu takich 
samych  lub jeszcze lepszych wyników. 
Przypominamy, że biegacze z Upic gościli
u nas na Biegu 50-lecia. Serdeczne podzię-
kowania dla Pani Eweliny Jedziniak, organi-
zatorów biegu Miasta Upice oraz dla wszyst-
kich uczestników za godne reprezentowanie 
Piechowic u naszych sąsiadów składa radny 
Leon Smoczyński – opiekun grupy.

UKS KROKUS W UPICACH
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Dnia 24 listopada br. w Piechowickim 
Ośrodku Kultury odbyły się zmagania mło-
dych twórców prezentujących swoje utwory 
w dwóch kategoriach literackich. Była to VII 
edycja Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej 
Twórczości Literackiej, w której udział wzię-
ło 16 uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjalnych z naszego regionu. Jury w składzie 
Robert Zapora, Jan Owczarek, Lesław Wo-
lak i Kinga Szczap oceniło wartość literacką 
9 opowiadań i 17 wierszy, zgłoszonych na 
przegląd. Obrady jury jak zwykle były trudne, 
albowiem większość utworów oceniona zo-
stała jako dobre i bardzo dobre. Po burzliwej 
naradzie wypracowano kompromis i zanim 
podane zostały wyniki oraz rozdane nagrody, 
przewodniczący jury p. Robert Zapora tak 
ocenił umiejętności młodych autorów: Kiedy 
czytałem wasze teksty nie mogłem uwierzyć, 
że jesteście uczniami podstawówek i gimna-
zjów. Jest w nich wielka sprawność w ope-
rowaniu językiem polskim, ciekawe akcje, 
treści, metafory oraz zaskakujące puenty. 
Niejeden dziennikarz mógłby wam pozaz-
drościć lekkości słowa i wyobraźni twórczej, 
którymi się posługujecie. GRATULUJĘ
i zapewniam was, że wszyscy zasługujecie 
na nagrodę.

Jury wyłoniło następujących laureatów 
VII Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej 
Twórczości Literackiej:

w kategorii PROZA,
uczniowie kl. IV -VII szkół podstawowych

I miejsce – Emilia Wajdowicz/SP nr 1 
Szklarska Poręba

II miejsce – Janina Lubaszka/SP im. Orła 
Białego Podgórzyn

III miejsce – Julia Chmielewska/SP nr 5 
Szklarska Poręba,

uczniowie szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych

I miejsce – Maja Michalik/ZSO i MS 
Szklarska Poręba

II miejsce – Angela Grabke/ZSTi L Pie-
chowice,

w kategorii POEZJA,
uczniowie klas IV -VII szkół podstawowych

I miejsce – Gabriela Biegańska/SP nr 2 

Szklarska Poręba
II miejsce – Mate-

usz Wrzalik/SP nr 7 
Jelenia Góra

III miejsce – Han-
na Szewczyk/SP im. 
Orła Białego Podgó-
rzyn

uczniowie szkół 
gimnazjalnych

i ponadgimnazjal-
nych

I miejsce – Sara 
Kowalewska/Gim-
nazjum nr 2 Jelenia 
Góra.

Dodatkowe wyróżnienie od panów 
Jana Owczarka i Lesława Wolaka otrzy-
mały za swoje wiersze Gabrysia Biegań-

ska i Sara Kowalewska, które obdarowa-
ne zostały tomikiem wierszy L. Wolaka
z autografem autora. Pozostali uczestni-
cy przeglądu, dla których zabrakło „miej-
sca na podium” oprócz drobnych upomin-
ków otrzymali wielkie słowa uznania za 
to, że w dzisiejszym świecie cyfryzacji
i telefonii komórkowej tak sprawnie i pięknie 
posługują się w piśmie językiem polskim.

My jeszcze raz składamy wszystkim uczest-
nikom wielkie gratulacje i zachęcamy już dzi-
siaj do udziału w VIII edycji przeglądu.

POK

Przegląd twórczości literackiej za nami

Dyrektor i pracownicy Piechowickiego 
Ośrodka Kultury składają serdeczne po-
dziękowania JURY VII Przeglądu Dzie-
cięcej i Młodzieżowej Twórczości Literac-
kiej za osobiste zaangażowanie i pomoc
w organizacji tego wydarzenia.



12/17  GRUDZIEŃ 2017INFORMATOR  PIECHOWICKI INFORMATOR  PIECHOWICKI 12/17  GRUDZIEŃ 201712/17  GRUDZIEŃ 2017INFORMATOR  PIECHOWICKI INFORMATOR  PIECHOWICKI 12/17  GRUDZIEŃ 2017 15

Świąt wypełnionych
radością i miłością 
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku
spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i powodzenia

życzą
dyrekcja i cała społeczność

Szkoły Podstawowej nr 1
Gimnazjum im. Jana Pawła II

Miejskiego Przedszkola nr 1
Miejskiego Przedszkola nr 2

w Piechowicach

Świąt wypełnionych
radością i miłością 
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku
spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu,
wiary, szczęścia i powodzenia

życzą
dyrekcja i cała społeczność

Szkoły Podstawowej nr 1
Gimnazjum im. Jana Pawła II

Miejskiego Przedszkola nr 1
Miejskiego Przedszkola nr 2

w Piechowicach

Burmistrz Miasta  Piechowice 
ogłasza konkurs na najpiękniejsze dekoracje i iluminacje 

świąteczne na prywatnych nieruchomościach.
Szczegóły na stronie www.piechowice.pl
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