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Poprawka projektu obwodnicy

Wyłoniony został wykonawca prac rozbiórki wiaduktu 
kolejowego w ciągu ulicy Piastowskiej nad linią Jele-
nia Góra – Szklarska Poręba. W jego miejscu powstanie 
nowa przeprawa.
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Powstanie skrzyżowanie ulicy Polnej z 
obwodnicą o pełnej przejezdności.

Radni wyrazili wolę by Piechowice 
opuściły spółkę Karkonoskiego Sys-

temu Wodociągów i Kanalizacji.
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Ko n i e c z n a p o p r aw K a p r o j e K t u o b w o d n i c y
Pomysł budowy obwodnicy Piechowic czekał na realizację przeszło 14 lat. Dziś inwe-
stycyjne plany wchodzą w decydującą fazę i rozpocznie się ich realizacja.

Kilka lat temu zakład WEPA wystąpił 
do Województwa Dolnośląskiego 

o możliwość wybudowania obwodnicy. 
Pierwotne plany budowy sięgają roku 
2004, kiedy to po wybudowaniu zakładu 
MARCONI powstała pierwotna kon-
cepcja ominięcia ciężkim transportem 
Pakoszowa i centrum miasta. Bocznica 
kolejowa, która wykorzystywana była 
do zaopatrywania papierni w surowce 
i wywozu gotowego wyrobu nie ist-
nieje już od wielu lat. Dojazd aut cięża-
rowych do zakładu niósł ze sobą wiele 
uciążliwości zwłaszcza dla mieszkańców 
Pakoszowa. Droga prowadząca przez 
to osiedle była dosłownie i w przeno-
śni rozjeżdżana przez jadące do WEPY 
Tiry. 

Nowa droga zaczynać się będzie rondem 
u zbiegu drogi krajowej nr 3 (ulica 
Jeleniogórska) i ulicy Cmentarnej. 
Rondo ma być zlokalizowane tuż 
obok obecnej zatoczki dla samocho-
dów, która zostanie zlikwidowana. To 
spowoduje konieczność przebudowy 
odcinka ulicy Cmentarnej oraz drogi 
krajowej nr 3. Dzięki temu, poprawi się 
także wjazd do Piechowic od tej strony. 
Obwodnica będzie prowadziła pomię-
dzy drogami szutrowymi, które rozpo-
czynają się na tym skrzyżowaniu i pro-
wadzą w kierunku Piechowic Dolnych. 
Planowana droga „przetnie” istniejącą 
ulicę Polną i poprowadzi aż do ulicy 
Pakoszowskiej, w ciągu której wybu-
dowane zostanie kolejne skrzyżowanie 
typu rondo. 

W porównaniu do pierwotnego projektu 
obwodnicy samorząd Piechowic wpro-
wadził jednak istotną zmianę. Według 
przyjętych założeń projektowych, jadący 
ulicą Polną wjeżdżając na obwodnicę 
mieli włączać się do ruchu tylko skręca-
jąc w prawo. Niestety planiści nie prze-
widzieli możliwości przejazdu na wprost 
ulicą Polną przez obwodnicę, ani skrętu 
w lewo.  To sprawiłoby swoiste odcięcie 
m.in. Pakoszowa od centrum Piechowic. 
- Jest taka możliwość aby przeprojekto-
wać skrzyżowanie obwodnicy z ulicą 
Polną na skrzyżowanie z pełną prze-
jezdnością w tym również możliwo-
ścią skrętu w lewo, tak aby można było 
swobodnie przejechać na drugą stronę 

mającej powstać 
nowej drogi – 
mówi burmistrz 
Jacek Kubielski. 
Poprawione w pro-
jekcie skrzyżowa-
nie będzie oświe-
tlone, znajdzie się 
tam również przej-
ście dla pieszych. 
DSDiK uzna ła 
racje Piechowic za 
zasadne. Burmistrz 
uzyskał zgodę  na 
p r z e d s t a w i e n i e 
Radzie Miejskiej 
zmian koncepcji projektu. 

Koszty zwiększonego zakresu robót 
związane z wprowadzoną zmianą będzie 
musiała pokryć gmina Piechowice. 
Stosowną uchwałę przegłosowali 
podczas sesji (24.07) radni. Chodzi o 
dopłatę w wysokości nieco ponad 800 
tysięcy złotych.  To zmiana o tyle kosz-
towna co konieczna. Nowa obwodnica 
ma bowiem być inwestycją  zapewnia-
jąca szybszy rozwój i lepszą komunikację 
miasta a nie powodującą utrudnienia.

Obwodnica będzie drogą jedno 
jezdniową, dwuosiową, o 
nośności 115 kN/oś i dopusz-
czalnej prędkości 60 km/h. 
Przewidywana szerokość pasa 
ruchu to 3,5 metra (miejscami 
3 metry). Planowana szerokość 
całej drogi (wraz z opaskami z 
masy bitumicznej) to 8 metrów. 
Szerokość poboczy z kruszywa 
łamanego to 1,25 m. Droga 
będzie oświetlona w okolicach 
wspomnianych skrzyżowań. 

Odpowiedzialnym za cały projekt jest 
Województwo Dolnośląskie, zaś nad 
jego realizacją czuwa Dolnośląska Służba 
Dróg i Kolei.  Zarezerwowane w budże-
cie Województwa Dolnośląskiego środki  
na realizację tego  zadania pochodzą 
z projektu  „Zaprojektuj i wybuduj”. 
Wykonawcą jest firma Budimex. Prace 
mają ruszyć na początku 2020 roku. 
Całkowity koszt inwestycji to 18,229 
mln zł.

red.
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wz r o s n ą  o p ł at y  z a z a g o s p o d a r o w a n i e o d pa d ó w
Szykuje się wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów dla tych gmin, z któr ych śmie-
ci trafiają do Karkonoskiego Centrum Gospodarki Odpadami w Ścięgnach-Kostrzycy.

Na przewidywaną podwyżkę składać 
się ma cała lista przyczyn. Kwoty 

za odbiór odpadów będę wyższe ze 
względu na wprowadzenie nowego 
systemu selektywnej zbiórki odpadów 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska w tej sprawie. 
Piechowice również muszą 
przeznaczyć na ten cel więcej 
środków niż w roku ubiegłym.

 To przede wszystkim 
wzrost opłat marszałkowskich, 
za składowanie odpadów, które 
podnoszono od 70 zł przez 140 
zł, do 170 zł teraz, a w przy-
szłym roku będzie już 270 zł za 
tonę. Resort środowiska pod-
wyżkę opłat argumentuje tym, 
że ma ona powstrzymać gospo-

darujących odpadami przed składowa-
niem zmieszanych odpadów komu-
nalnych i niejako “napędzać” zbiórkę 
z podziałem na poszczególne frakcje 
(papier, szkło, plastik). Wyższe opłaty 
za składowanie to zatem potencjalnie 

wyższe poziomy recyklingu.

 Z roku na rok rosną koszty eks-
ploatacji wysypiska, wynikające  ze 
wzrostu cen mediów, paliw, kosztów 
pracy i bieżących inwestycji. Dodać 
do tego trzeba zmieniające się przepisy 
wymuszające kosztowniejsze działania 
(choćby w zakresie utylizacji i związanej 
z tym konieczności przewozu odpadów 
wysokokalorycznych). 

 Związek Gmin Karkonoskich ma 
też w planie wielomilionowe inwesty-
cje: montaż systemów, które podniosą 
sprawność segregacji, budowę hali dla 
składowania biowonnych odpadów 
obecnie znajdujących się na wolnym 
powietrzu.

red.

wi a d u K t t r z e b a r o z e b r a ć
Wyłoniony został wykonawca prac rozbiórki wiaduktu kolejowego w ciągu ulicy Pia-
stowskiej nad linią Jelenia Góra – Szklarska Poręba. W jego miejscu powstanie nowa 
przeprawa.

 Prace będą prowadzone w formule 
„Zaprojektuj i wybuduj”. W tym trybie 
zamiast dwóch postępowań o udziele-
nie zamówienia (osobno na dokumen-
tację projektową i osobno na wykona-
nie robót budowlanych) realizowane 
jest tylko jedno postępowanie a odpo-
wiedzialność za jakość dokumentacji 
przesunięta jest na wykonawcę robót 
budowlanych, który ją firmuje. Nie bez 
znaczenia jest również krótszy termin 
realizacji całości zadania w trybie jed-
nostopniowym niż dwustopniowym.

 

Wykonanie prac powierzono wyło-
nionemu w postępowaniu przetar-
gowym Przedsiębiorstwu Robót 
Specjalistycznych „Dźwigar” z 

Włocławka. Swoją pracę 
firma wyceniła na 344 
tysiące złotych. Prace roz-
biórkowe muszą zostać 
przeprowadzone pomię-
dzy 16 i 27 września, bo 
wtedy zaplanowana jest 
przerwa w kursowaniu 
pociągów na tej linii. 
 Rozbiórka wiaduktu 
nie znaczy jednak, że prze-
prawa mostowa w tym miejscu zniknie 
bezpowrotnie. Niestety stan obiektu 
jak wykazały ostateczne ekspertyzy, nie 
pozwala na jego zachowanie w obecnym 
kształcie. Zarówna płyta pomostowa a 
przede wszystkim filary są w bardzo 
złym stanie technicznym i praktycznie 
nie nadają się już do remontu. Pamiętać 
przy tym należy, że decyzję w sprawie 
rozbiórki wiaduktu wydał Naczelny Sąd 
Administracyjny i po odrzuceniu Skargi 
Kasacyjnej nie udało się jej już zmienić. 
 Po rozebraniu obiektu władze samo-
rządowe Piechowic chcą w tym miejscu 

powstał nowy wiadukt. Tego wymaga 
interes społeczny mieszkańców – pod-
kreśla burmistrz Jacek Kubielski - 
Gmina zleciła już wykonanie koncep-
cji nowego wiaduktu drogowego. Biuro 
projektowe z Wrocławia jest zobowią-
zane do uzgodnienia jej ze spółkami 
PKP.  Zakres prac będzie oczywiście 
duży, ale uruchomienie  wiaduktu przy 
ulicy Piastowskiej to przecież  jedyna 
szansa, by Piechowice zyskały dogodny 
wjazd do miasta bez kolizji z linią 
kolejową.

red.



 4     Informator P iechowicki 7/19 l ipiec  2019   

uc z n i o w i e n a w a K a c j a c h a w s z Ko l e r e m o n t
Wakacje to czas wypoczynku dla dzieci, ale to także czas na przygotowanie budynków 
oświatowych na kolejny rok szkolny.

 W Szkole Podstawowej nr 2 pro-
wadzone są częściowe remonty i prace 
naprawcze. Odnawiane są między 
innymi sale lekcyjne, remontowana jest 
świetlica, a dla potrzeb najmłodszych 
uczniów zostaną dostosowane szatnie. 
To jednak nie wszystkie działania, jakie 
podejmuje miasto, żeby uczniowie spę-
dzali czas w komfortowych warunkach i 

lepiej się im uczyło.  Ponieważ 
zmienia się charakter szkoły, w 
miejsce gimnazjalistów trafią 
tu również najmłodsze rocz-
niki, to zmienia się również 
wystrój wnętrz. Staramy się aby 
były bardziej przyjazne, chcie-
libyśmy aby dzieci dobrze się 
tutaj czuły – podkreśla dyrek-
tor szkoły Elżbieta Piątkiewicz 
– Pałka.

Szkoła będzie miała też nowe 
wyposażenie. Zakupiono stoliki i krze-
sełka dla wszystkich klas, mebelki dla 
klasy pierwszej i drugiej, dywaniki i 
wesołe siedziska dla prowadzenia zajęć 
w klasach edukacji wczesnoszkolnej, 
meble dla klas : IV,V, VI, szafki ubra-
niowe. Nowe wyposażenie trafi też 
do remontowanej właśnie świetlicy, 
to m.in. meble, dywan, zabawki, gry 

planszowe.
 
 W sumie na doposażenie nowo 
utworzonej SP2 przed nowym rokiem 
szkolnym przeznaczono prawie 40 
tysięcy złotych, które pochodzą z miej-
skiego budżetu.

red.

no w y p l a c z a b aw w m i c h a ł o w i c a c h
30 czerwca 2019 Burmistrz Miasta 
Piechowice Pan Jacek Kubielski 
wraz z Radnym Michałowic Panem 
Mariuszem Łojko oraz Zarządem 
Osiedla Michałowice uroczyście 
otworzyli nowy plac zabaw dla dzieci  
w Michałowicach. 

 Przy wsparciu sponsorów i zaan-
gażowaniu mieszkańców udało się zor-
ganizować zabawę dla najmłodszych 
Michałowiczan i gości, którą popro-
wadzili animatorzy - „Grupa GB”  
oraz słodką oprawę naszej imprezy.

Dziękujemy wszystkim osobom dzięki 
którym mogliśmy zobaczyć uśmiech na 
twarzach naszych dzieci.

A.Z.

re K r e a c j a i  m i e j s c a pa r K i n g o w e w c e n t r u m
Z inicjatywy burmi-
strza, Rada Miejska 
Pi e chow i c  p o dj ę ł a 
uchwałę nr. 57/XI/2019 
z dnia 19.06.2019r. roz-
poczęto czynności admi-
nistracyjne, zmierzające 
do nabycia przez Gminę 
Miejską Piechowice nie-
ruchomości gruntowych 
w centrum Piechowic. 

Działki nabyte zostaną z 
przeznaczeniem na cele 
publiczne, związane z 
rekreacją oraz urządze-
niem miejsc postojo-
wych. Z pewnością taka 
forma zagospodarowa-
nia działek przyczyni się 
do poprawy estetyki w 
centrum Piechowic oraz 
zapewni mieszkańcom 

i odwiedzającym nasze 
miasto turystom oczeki-
wane miejsca postojowe i 
tereny rekreacyjne.
O dalszych działaniach 
w tym zakresie, zmie-
rzających do wprowa-
dzenia ładu w zagospo-
darowanie tego terenu, 
będziemy informować w 
kolejnych wydaniach IP. 
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no w e b o i s Ko
Już wkrótce uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 przy ulicy Tysiąclecia w ramach zajęć 
z wychowania fizycznego, będą korzystać z nowego boiska wielofunkcyjnego. Przetarg 
na budowę obiektu właśnie został rozstrzygnięty.

Inwestycja obejmuje: 

• Budowę boiska szkolnego wraz z 
odwodnieniem w postaci drenażu 
z odprowadzeniem do kanalizacji 
deszczowej.

• montaż piłkochwytów oraz zago-
spodarowanie terenów  wokół 
boiska czyli odtworzenie trawników. 

Całkowite wymiary boiska wynosić 
będą 38,02x 24,52 m. Boisko ogro-
dzone zostanie odcinkowo piłkochwy-
tami o wysokości 6m i szerokości 38,02 
i 24,52 m montowanymi z trzech stron: 
północno-wschodniej, północno-za-
chodniej oraz południowo- wschodniej. 
Boisko zostanie wyposażone w drenaż 

do  odprowadzenia wód opadowych 
umieszczony pod płytą. Woda będzie 
odprowadzana  do istniejącej kanaliza-
cji deszczowej. 

Na boisku przewidziano pola do gry w 
następujące dyscypliny sportowe:
- piłka ręczna - pole gry 20x34,60m – 
kolor linii biały (boisko niewymiarowe)
- koszykówka - dwa pola gry 15x22m 
– kolor linii pomarańczowy (boiska 
niewymiarowe)
- siatkówka - dwa pola gry 9x18m – 
kolor linii niebieski (boisko wymiarowe)

Budowa zewnętrznego obiektu spor-
towego zapewni zwiększenie oferty 
dydaktycznej szkoły. – To będzie 

inwestycja w rozwój fizyczny dzieci i 
młodzieży nie tylko uczących się w tej 
placówce, bo obiekt po zajęciach lekcyj-
nych będzie dostępny, zwiększając tym 
samym ofertę infrastruktury sportowej 
w naszym mieście – mówi burmistrz 
Jacek Kubielski. 

Projekt boiska przygotowała Aforma 
studio Pracownia Projektowa Aneta 
Grzeszczyk z Bolesławca.

Do wykonania inwestycji wybrano 
firmę Torakol – Rajmund Zakrzewski 
z Dobrego. Koszt inwestycji to przeszło 
446 tys złortch.

red.

wa K a c j e z  poK
Przez 5 tygodni w terminie od 24 czer wca do 26 
lipca br. dzieci brały udział w zajęciach prowa-
dzonych przez Piechowicki Ośrodek Kultur y.

WAKACJE z POK 
p o d z i e l on e  by ł y 
na tygodnie tema-
tyczne tj. Szkoła prze-
trwania, Poznajemy 
Pi e chow i c e ,  Pan 
Robótka, Bajkowy 
świat oraz Ciekawe 
miejsca w naszej 
okolicy. Każdego dnia 
ok. 17- 18 uczestni-
ków wspólnie z nami 
bawiło się i praco-
wało wykonując zapla-
nowane w każdym 
temacie  zadania . 
Największą radość 
sprawiło dzieciom 
budowanie “bazy”, 
szałasów i  placu 
zabaw, a także wyjazdy 
do kina Helios w 
Jeleniej Górze i Parku 
bajek w Karpaczu. 
Niesamowitą frajdę 
sprawiło dzieciom 

uwalnianie się z „pokoi 
zagadek” w zaada-
ptowanych na ten 
cel pomieszczeniach 
POK.  Ich ciekawość 
wzbudziła w Muzeum 
Karkonoskim, a także 
wędrówka po piecho-
wickich urzędach i 
instytucjach. Poznały 
różne miejsca, w 
których dowiedziały 
się jak załatwić sprawy 
związane z codzien-
nym życiem miesz-
kańców. Zwiedziły np. 
Urząd Miasta, pocztę,  
oczyszczalnię ścieków 
czy punkt zarządzania 
kryzysowego. Wakacje 
z POK zakończyły 
się „bitwą na mąkę” 
oraz smaczną nie-
spodzianką w postaci 
lodów ufundowa-
nych przez p. Jolantę 

Piwowarską. 

Dyrektor i pracow-
nicy Piechowickiego 
Ośrodka Kultury
 składają serdeczne 
p o d z i ę k o w a n i a 
wszystkim instytu-
cjom oraz ludziom 
dobrego serca, 
którzy pomogli w 
organizac j i  zajęć 
WAKACJE Z POK.

POK



Fe s t y n „Ku b u s i o w e z a b aw y” w „ch at c e pu c h at K a”
28 czer wca od samego rana  w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Piechowicach tr wały 
przygotowania do corocznego festynu organizowanego w ogrodzie przedszkolnym.

W pięknie przystrojonym ogrodzie 
o godzinie  piętnastej Dyrektor 

Wioletta Uram powitała wszyst-
kich przybyłych gości, dzieci i rodzi-
ców. W krótkiej  przemowie podzię-
kowała wszystkim, którzy zaanga-
żowali się w organizację festynu. 
Burmistrzowi Jackowi Kubielskiemu, 
Radnym Miasta Piechowice, Radzie 
Rodziców – P. Joannie  Dukowicz 
i  P. Sylwii Skibińskiej  , P. Barbarze  
Hasiec, P. Barbarze Łabuń, P. Agnieszce 
Grzelczak,  P. Małgorzacie Szamszur, P. 
Tomaszowi Semeriak , P. Krzysztofowi 
Gawryś , P. Sławkowi Skibińskiemu , P. 
Piotrowi Kozłowskiemu i P. Tomkowi 
Radeckiemu, oraz sponsorom: Hotelowi 
„Karolinka” w Karpaczu, Firmie Jelenia 
Plast, Hotelowi „Las” oraz wszystkim 

tym, którzy  upiekli ciasta.
 Od początku  dzieci 
miały możliwość korzy-
stania z wielu atrakcji, o 
które zadbała koordyna-
tor imprezy, nauczycielka 
Violetta Chodkowska wraz 
z Radą Rodziców.  Dzieci 
zaśpiewały piosenkę o 
„Kubusiu Puchatku” i 
odpowiadały na pytania 
związane z mieszkań-
cami „Stumilowego lasu”. 
Słodkie nagrody rozdawał 

Minionek.   

 
 W wesoły nastrój zabawy wprowa-
dził wszystkich klown Rufi Rafi, który 
zapraszał do wspólnej zabawy rodzi-
ców i dzieci. Wśród atrakcji był również 
pokaz karate prowadzony przez członka 
Klubu „Oyama” P. Tomasza Radeckiego.
 
 Jednym z głównych punktów pro-
gramu były zmagania sprawnościowe 
prowadzone przez przyjaciela przed-
szkola P. Barbarę Hasiec, w których 
udział brały  rodziny,  chętne dzieci, 
rodzice lub rodziny patchworkowe 
utworzone w trakcie zabawy. Wszystkie 
zmagania były nagradzane atrakcyjnymi 
nagrodami ufundowanymi przez Radę 
Rodziców, na podium wykonanym 

przez Pana Tomasza Semeriaka. 
 
 Rada Rodziców zadbała o stronę 
kulinarną imprezy. Dzieci naładowały 
swoje akumulatory watą cukrową, goto-
waną kukurydzą, popcornem, a zdobytą 
energię utraciły podczas skoków na 
przeogromnym dmuchanym zamku i 
trampolinie. 

 Niezmiernie miłe było to, że odwie-
dziła nas duża liczba gości. Każdy w zor-
ganizowanych boksach zabawowych 
mógł znaleźć coś  dla swoich dzieci od 
tych raczkujących, uczących się cho-

dzenia, po te, za którymi trzeba było 
szybko podążać.  Wśród atrakcji była 
także loteria fantowa, pluszakowa, 
balonowe zwierzaczki, samochody 
retro, przeogromne bańki mydlane.  
Do godziny 19.00 trwała w miłej 
atmosferze zabawa, której sprzyjała 
przepiękna letnia pogoda i porywa-
jąca do ruchu muzyka. 
 
 Festyn rodzinny okazał się strzałem 
w dziesiątkę. Dzięki współpracy i zaan-

gażowaniu pracowników przedszkola, 
Rady Rodziców  i wielu osób wymienio-
nych na początku artykułu, „Kubusiowe 
zabawy” udało się  zorganizować z roz-
machem i wieloma atrakcjami. 
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me d a l e b i at h lo n i s t ó w

W dniach 27-30 Czer wca w Dusznikach Zdrój Odbyły się Mistrzostwa Polski w Biathlo-
nie Cross.

Bardzo dobrze wypadli młodzi biathloniści z UKS Krokus 
Piechowice. Z trzema Medalami powrócił Michał Szatkowski: 
Srebro w biegu Indywidualnym: Złoto w biegu sprinters-
kim i złoto w sztafecie. Tym samym Michał wpisał się na 
listę multimedalistów tegorocznych Mistrzostw Polski.
Gdyby celniejsze strzelanie miał Dawid Miller również zdobyłby 
3 medale a tak zajmował 7 miejsce w biegu indywidual-
nym, 5 miejsce w biegu sprinterskim i złoty medal w sztafecie.
Do wymienionej dwójki chłopców dołączył Jakub Jedziniak, 
który wraz z Michałem i Dawidem wywalczył złoto w sztafe-
cie tym samym jest to pierwszy złoty medal w biegu sztafetowym 
chłopców na Mistrzostwach Polski w całej 20 letniej historii Klubu.

Wśród dziewcząt najlepiej spisała się 
Emilka Narkiewicz zajmując 14 miejsce w 
biegu sprinterskim. Dziewczęta w sztafe-
cie wywalczyły 10 miejsce. Na wyróżnienie 
zasługuje Julia Tarnawska , która po raz pier-
wszy startowaa na ogólnopolskich zawodach 
i już uplasowała się w pierwszej 30-stce.
wielkie gratulacje dla wszystkich startujących.

Ewelina Jedziniak
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 sp r aw o z d a n i e z  XXi ra c i b o r s K i e g o 
ra j d u ro w e r o w e g o

W dniach 5-6.07.2019 gościliśmy XIX Raci-
borski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwo-
ściowych Dookoła Polski im. Jana Pawła II

 Uczestników rajdu powi-
tała Pani Anna Szalej - John 
Kierownik Referatu Spraw 
Społecznych Urzędu Miasta 
Piechowice, w imieniu Klubu 
Abstynenta ,,EDEN” Prezes 
Józef Góral, Z-ca Prezesa 
Jan Czyż oraz członkowie 
klubu. Uczestnicy Rajdu 
mieli zapewniony posiłek, 
zakwaterowanie oraz nieza-
pomniane wrażenia. 

 Z a r z ą d  K l u b u 
Abstynenta ,,EDEN” składa 
serdeczne podziękowania 
wszystkim, którzy przyczy-
nili się do przyjęcia uczest-
ników Rajdu.  Władzom 
Miasta Piechowice:

- Panu Burmistrzowi za 
ufundowanie posiłków dla 
uczestniku rajdu.

- Miejskiej Komisji ds.  
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych za wsparcie 
finansowe.

- Pani Dyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 1 w 
Piechowicach za zakwate-
rowanie uczestników Rajdu.

- Księdzu Proboszczowi 
Parafii Piechowice.

Klub Abstynenta ,,EDEN”
Prezes Józef Góral

wa ż n a  i n F o r m a c j a
 d l a t u r y s t ó w!

Informujemy o czaso-
wym zamknięciu frag-
mentu niebieskiego 
szlaku turystycznego w 
Leśnictwie Szronowiec 
(kierunek Łabski Szczyt). 
Tymczasowe zamknię-
cie ww. odcinka wynika 
ze złego stanu mostu 
(tzw. Czeska Kładka). Na 
mapce przedstawiamy 
proponowane obejście.

Podczas spacerów szla-
kami tur ystycznymi 
prosimy o ostrożność i 
zwracanie uwagi na ozna-
czenia i drogowskazy kie-
rujące do obejścia.

Nadleśnictwo
Szklarska Poręba



w y c h o d z i m y z  KswiK
To co prawda jest uchwała intencyjna, w której radni wyrazili wolę być 
Piechowice opuściły spółkę ale jednocześnie już pier wszy poważny krok 
w tej sprawie.

Propozycję podjęcia takich kroków 
przedstawił Radzie, burmistrz 

Jacek Kubielski, wskazując, że celem 
przystąpienia Gminy Miejskiej 
Piechowice do spółki była możliwość 
pozyskania środków finansowych z 
Unii Europejskiej na rozbudowę sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej. Pomimo 
upływu 10 lat spółka KSWiK nie wyko-
nała w Gminie istotnych zmian  w sys-
temie wodociągów i kanalizacji,do 
których była zobowiązana.  - Z per-
spektywy czasu widać, że były do dla 
nas stracone lata – podsumowuje bur-
mistrz - W tym czasie jednak KSWiK 
realizował coraz to nowe inwestycje w 
ościennych gminach. - Nie może być 
więc tak, że pozostali wspólnicy mają 
korzyści w postaci rozbudowy wodo-
ciągów i kanalizacji, a Piechowice ciągle 
czekają. Nie mam żadnych argumen-
tów, żeby bronić dalszej obecności w 
KSWiK. Teraz pojawiły się obietnice, 
że zaraz zdobędą pieniądze na inwe-
stycje u nas, ale dwa lata temu było 
to samo. Spółka już pozyskała środki 
na realizację prac w Piechowicach...i 

ich nie wykonała. A przecież zadań 
w tym zakresie czeka nas sporo, brak 
wodociągu w części osiedli Piastów i 
Pakoszów oraz w nieruchomościach 
położonych powyżej torów kolejowych 
w Górzyńcu.  Bez kanalizacji natomiast 
muszą obecnie sobie radzić miesz-
kańcy:  na osiedlach Piastów, Pakoszów 
i Michałowice oraz w części Piechowic i 
osiedla Górzyniec – wylicza burmistrz. 

W tej sytuacji samorząd uznał, że nie 
ma już na co czekać.  Trzeba przejąć 
inicjatywę i podjąć samodzielne dzia-
łania. Burmistrz Jacek Kubielski zapo-
wiada, że samorząd będzie się starał o 
uzyskanie środków na budowę kana-
lizacji w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji 
Jeleniogórskiej. Tym bardziej, że obecnie 

warunki zewnętrznego 
finansowania takich 
przedsięwzięć są w 
zasadzie korzystniejsze 
dla samych gmin niż 
dla międzygminnych 
spółek. Najbliższy nabór 
wniosków na dotację z 
tej puli odbędzie się już 
we wrześniu. 

Oczywiście opuszcze-
nie struktur KSWiK 
wymaga przeprowa-
dzenia jeszcze szeregu 

spraw formalnych. W ocenie samo-
rządu wystąpienie Piechowic z KSWiK 
powinno nastąpić poprzez podział spółki 
z przeniesieniem części majątku KSWiK 
na rzecz Zakład Usług Komunalnych w 
Piechowicach. Przekazanie zorganizo-
wanego przedsiębiorstwa na które skła-
dają się sieć, ujęcia i oczyszczalnia nie 
będzie kłopotliwe, bo Piechowice są w 
tym zakresie samodzielne a instalacje 

obsługują tylko naszą gminę. Pamiętać 
jednak należy, że majątek wniesiony 
przez Piechowice do spółki, został przez 
KSWiK obciążony hipoteką. Jednak nie-
wątpliwie w drodze negocjacji będzie 
można te wartości rozliczyć.

Obecnie wniosek Piechowic rozpa-
truje Zgromadzenie Wspólników. - 
Osobiście uważam, że żadna z gmin 
członkowskich nie powinna nas blo-
kować i na siłę zatrzymywać – uważa 
burmistrz – bowiem ewentualne spory 
wewnętrzne będą trwały i nikomu nie 
posłużą. Podczas pierwszego posiedze-
nia Zgromadzenie Wspólników wstrzy-
mało się z decyzją. Jego członkowie chcą 
bowiem zapoznać się z prognozami i 
wyliczeniami dotyczącymi ekonomicz-
nych skutków wystąpienia Piechowic z 
KSWiK.

red.
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w y b r a n o d y r e K t o r ó w s z kó ł
Urząd Miasta w Piechowicach opublikował zarządzenia burmistrza w sprawie powie-
rzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowi-
cach oraz Szkoły Podstawowej nr 1.

Obie szkoły podstawowe w Piechowicach 
już oficjalnie mają dyrektorów. 

Burmistrz Jacek Kubielski podpisał sto-
sowne zarządzenia w tej sprawie.
 
 Formalna sytuacja  w Szkole 
Podstawowej nr 2, co do zasady nie obligo-
wała do organizowania konkursu. Przepisy 
bowiem dopuszczają pozostawienie dotych-
czasowego dyrektora pomimo zmiany 
statusu placówki oświatowej. Jednak dla 
pełnej przejrzystości i transparentności 

procedury obsadzenia stanowiska, 
burmistrz zdecydował o przepro-
wadzeniu konkursu.
 
 Wyboru dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 2 dokonała 
komisja w składzie : Anna Szalej-
John – Przewodnicząca, Marek 
Piwowarski, Marta Mielczarek, 
Jolanta Studniarek – przed-
stawiciel Kuratorium Oświaty 
we Wrocławiu, Bożena Kiser – 

przedstawiciel Kuratorium Oświaty we 
Wrocławiu, Barbara Parzymies - przedsta-
wiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, 
Halina Wieczorek – przedstawiciel Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, Andrzej Grosicki 
- NSZZ Solidarność.

 Funkcję dyrektora powierzono Pani 
Elżbiecie Piątkiewicz - Pałka, która swoje 
stanowisko obejmie 1 września 2019 i będzie 
je piastować do 31 sierpnia 2024 roku.

 Dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 
1 została natomiast Pani Monika Filuś. 
Powierzone stanowisko będzie piastować 
w analogicznym okresie.

 Wyboru dokonała komisja w składzie: 
Anna Szalej-John – Przewodnicząca, Marek 
Piwowarski, Marta Mielczarek, Jolanta 
Studniarek – przedstawiciel Kuratorium 
Oświaty we Wrocławiu, Bożena Kiser – 
przedstawiciel Kuratorium Oświaty we 
Wrocławiu, Barbara Parzymies - przedsta-
wiciel Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, 
Halina Wieczorek – przedstawiciel Związku 
Nauczycielstwa Polskiego, Krzysztof Pałka 
– przedstawiciel NSZZ „Solidarność”, 
Daniel Potkański – przedstawiciel Rady 
Pedagogicznej SP1, Barbara Zając - 
przedstawiciel Rady Pedagogicznej SP1, 
Alicja Skowrońska – przedstawiciel Rady 
Rodziców SP1, Iwona Ryś – przedstawiciel 
Rady Rodziców SP1.

red.
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l at o u s e n i o r ó w
Czerwiec dla naszego koła to okres 
wczasowy. W tym roku zorganizowa-
liśmy dwa turnusy w dniach 03.06. do 
15.06. i 11.06 do 23.06. w Kompleksie 
Wypoczynkowym „Cztery Pory 
Roku” w Ustroniu Morskim. 

 Łącznie uczestniczyło w obu turnu-
sach 88 seniorek i seniorów.  Ośrodek 
umiejscowiony blisko morza, właści-
ciele i obsługa – przyjazna i miła, jedze-
nie obfite i smaczne a przede wszyst-
kim zamówiona pogoda dopisała.   Te 
atuty powodowały, że atmosfera była 
wspaniała, a uczestnicy spędzali czas 
beztrosko i z uśmiechem na ustach.  
Zorganizowano dodatkowe atrakcje  
podobne dla każdego turnusu:

Wycieczki autokarowe:  
- Kołobrzeg w czasie, której pozna-
liśmy historię miasta, zwiedziliśmy 
Stare Miasto - wszystkich zafascyno-
wała historia i architektura Bazyliki 
Katedralnej, oraz odbyliśmy rejs 

statkiem. 
- Dygowo – Gospodarstwo Pszczelarskie 
rodziny Rytwińskich funkcjonujące  

od 1975 roku- wycieczka  edukacyjna- 
ciekawa prelekcja na temat historii  
pszczelarstwa i roli pszczół w przyro-
dzie oraz ciekawie przekazane zdro-
wotne  właściwości miodów zakoń-
czone degustacją miodu pitnego trój-
niaka i  kiełbaską z grilla będzie przy-
jemnie wspominane.
Następne inicjatywy:
-  wspólne wyjście wszystkich uczestni-
ków na niespodziankę lodową
-  spacer licznej grupy do Skansenu 
Chleba
-  trzy wieczorki taneczne przy muzyce 
mechanicznej na świeżym powietrzu
-  dwie zabawy przy muzyce na żywo
Wymienione urozmaicenia propono-
wane przez organizatorów powodo-
wały integrację uczestników i mamy 
nadzieję że tegoroczne wczasy będą mile 
wspominane.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na face-
booku i naszej zakładce na stronie POK.

 Życie przynosi przyjemne chwile 
wymienione powyżej ale jednocześnie 
potrafi być tragiczne. Taką tragedią dla 

całego naszego koła była śmierć 
uczestniczki II turnusu ANNY 
JOŃCZYK. Ania mająca dużo 
koleżanek , lubiona przez nas 
wszystkich odeszła do lepszego 
świata i tam będzie na nas 
czekała. Wyrażamy żal, że stało 
się to tak szybko zapewnia-
jąc, że będzie długo w naszej 
pamięci. Składamy kondolen-
cje Córkom i całej Rodzinie.   

 20.07.2019 r. już po 
raz siódmy nasze koło zor-
ganizowało imprezę plene-

rową „Sportowy Piknik Seniorów”. 
Po raz szósty jako zadanie publiczne 
z dofinansowaniem Urzędu Miasta w 
Piechowicach w wysokości 1700 zł. w 
ramach konkursu ofert dla organizacji 
pozarządowych. Uczestniczyło w niej 
ponad 100 osób – członków i sympaty-
ków koła. Informacja opisowa z wyni-
kami współzawodnictwa w następnym 
informatorze.

  Informujemy, że ze względu 
na przerwę urlopową od 25.07.do 
28.07.2019 r. biuro zarządu koła nr 9 
będzie nieczynne. 
                                     Zarząd koła nr 9

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Piechowice działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 
08.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 35 ust. 1 
ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 

2204 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Piechowicach został 
wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerami :  

RN.6845.7.2019, RN.6845.8.2019.

Wykazy są dostępne do wglądu w godzinach pracy Urzędu.
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l a u r e a c i  Ko n K u r s u  “ła d n i e m i e s z k a ć”
Oto laureaci tegorocznego konkursu pt. “Ładnie Mieszkać” - na najładniej zagospodarowaną posesję w Piechowicach. I miejsce 
- Violetta i Wojciech Grzeszczuk, II miejsce - Bogdan Zoldi, III miejsce - Ewa i Jan Kołodziejczyk. Dziękujemy PSB „Mrówka” 
Piechowice, Jelenia Plast, Panu Grzegorzowi Rybarczykowi, radnemu powiatu jeleniogórskiego oraz Leonowi Smolczyńskiemu, 
radnemu rady miejskiej Piechowice za ufundowanie nagród.
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