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70- lecie Szkoły Podstawowej nr 1
Ostatni listopadowy dzień zapisał się w pamięci społeczności Szkoły Podstawowej nr 1
w Piechowicach jako szczególny dzień. Minęło
bowiem 70 lat od dnia, w którym zabrzmiał pierwszy dzwonek i rozpoczęły się pierwsze lekcje
w polskiej powojennej rzeczywistości Piechowic. To właśnie przed siedemdziesięciu
laty pierwszy kierownik tej szkoły, pan Józef
Międzybrodzki, rozpoczął wędrówkę edukacyjną w. Mijały kolejne lata, zmieniały się rządy, wyznaczano nowe priorytety oświatowe,
a mury piechowickiej Jedynki opuszczały kolejne pokolenia mieszkańców. Kolejni dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji
i obsługi zapisywali się złotymi zgłoskami w
historii tej wyjątkowej szkoły.
Jubileusz siedemdziesięciolecia stał się niebywałą okazją, by z sentymentem i szczerą
życzliwością powrócić pamięcią do ludzi i
wydarzeń, kształtujących przeszłość i teraźniejszość piechowickiej oświaty, oraz aby
wyrazić szacunek i wdzięczność za podjęty
trud w kształtowaniu osobowości, charakterów uczniów Jubilatki. Obchody jubileuszowe
rozpoczęła Msza Święta odprawiona przez
księdza Proboszcza, Ryszarda Sorokę. Następnie społeczność szkolna spotkała się w
sali OSP, by celebrować urodziny szkoły. Cała
uroczystość, którą honorowym patronatem objął Burmistrz miasta Piechowice, pan Witold
Rudolf, składała się z dwóch części. Pierwsza
skierowana była przede wszystkim do uczniów
i rodziców. Po odśpiewaniu hymnu państwowego i powitaniu zebranych oraz przemówieniu
pani Dyrektor Marzeny Sąsiada konferansjerzy z klas czwartych: Aleksandra Górska i Iwo
Zawadzki zaprosili do obejrzenia prezentacji,
będącej przewodnikiem po kartach historii naszej szkoły oraz ukazującej obecne działania
placówki. Przygotował ją i przedstawił pan
Daniel Potkański. Ważnym punktem programu z tej wyjątkowej okazji stało się wręczenie
nagród laureatom konkursów ogłoszonych w
związku z jubileuszem. Dużą popularnością
cieszył się konkurs plastyczny Moja szkoła,
konkurs literacko-plastyczny na kartkę urodzinową dla szkoły oraz konkurs literacki - wiersz
o szkole. Uczniowskie prace zdobiły salę, a
jubileuszowe życzenia zostały wygłoszone
przez autorów w trakcie uroczystości. Wiersze
poświęcone dostojnej Jubilatce zamieszczono
w tomiku poezji Wiersze o szkole wydanym
z okazji naszego święta zgodnie z pomysłem
pani Jolanty Kusio. Uroczystość uatrakcyjnił występ taneczny uczniów klas I-III przygotowany pod egidą pani Marty Wieczorek. Część pierwszą obchodów zakończył
krótki występ sceniczny uczniów klasy I a
i IIIa w reżyserii pani Bogusławy Gnajczak
i pani Jolanty Kusio.
O godzinie 13.00 rozbrzmiały fanfary witające zebranych licznie gości: przedstawicieli
władz naszego miasta, jak również radnych
powiatu, dyrektorów sprawujących urząd na
przestrzeni minionych lat, byłych nauczycieli i
pracowników obsługi i administracji, przedstawicieli placówek oświatowych na terenie miasta

oraz z okolicznych miejscowości, księdza proboszcza, absolwentów, obecnych pracowników
szkoły, sponsorów uroczystości, rodziców i
mieszkańców Piechowic. Na wstępie konferansjerzy: pani Jolanta Kusio i pan Marcin Suchta
dokonali imiennej prezentacji gości. Następnie
Dyrektor szkoły, pani Marzena Sąsiada w swoim przemówieniu podkreśliła ważność misji
pedagogicznej Jedynki w kształtowaniu młodych ludzi spędzających w jej murach ważny
czas swego życia. Doceniła zasługi poprzedników-dyrektorów i nauczycieli w tym niezwykłym dziele. Wskazała na obecne aspekty pracy
szkoły, życząc wszystkim dalszych sukcesów
i wytrwałości w tworzeniu przyszłości Szkoły
Podstawowej nr 1 w Piechowicach. Zebrani
mogli wysłuchać jeszcze wielu przemówień,
a wśród oratorów wystąpił Burmistrz miasta Piechowice, wieloletnia Dyrektor szkoły, pani Zofia Grabias- Baranowska, Prezes Oddział ZNP,
Pani Halina Wieczorek, Radny Rady Powiatu
Pan Rafał Mazur, Absolwenci szkoły. Każdy
z przemawiających podkreślał rolę Jubilatki
i charyzmatycznych nauczycieli oraz całego
środowiska szkolnego w ich życiu. To były
ciekawe doświadczenia i budujące wspomnienia. Potem na scenie zagościł zespół muzyczny
pod kierownictwem pani Ludmiły Sołowiewicz
oraz pani Jolanty Popielarz, którego członkinią
jest uczennica klasy Vb Myriam Kerboua.
Z kolei pan Daniel Potkański w prezentacji multimedialnej przedstawił historię szkoły
oraz jej obecne dokonania i sukcesy. W dalszej
części spotkania celebrację urodzin podkreślił
jubileuszowy tort, na którym świece zdmuchnęli obecni na sali dyrektorzy Jedynki. Publiczność odśpiewała tradycyjne Sto lat. W imieniu
pracowników szkoły głos zabrała pani Jolanta
Gmyrek, składając urodzinowe życzenia Jubilatce. Symboliczna róża dla Solenizantki wyrażała uczucia nadawców. Autorskie życzenia
dla szkoły wygłoszone przez uczennice klas IVVI również podkreślały charakter spotkania. Po
nich urodziny Jubilatki uczcili absolwenci. Jako
pierwsza wystąpiła Nicola Javurek i jej partner,
Maksymilian Niemczyk, prezentując zachwycająco tańce standardowe. Następnie Natalia Lis
zaczarowała swoim głosem zebranych, wykonując piosenkę pt. Moje serce to jest muzyk. Po niej
wystąpiła Natalia Fałek, która doskonali swój
wokal pod okiem pana Wojciecha Zarównego.
Z kolei Sara Kowalewska wygłosiła wiersz własnego autorstwa, podkreślając poetycko piękno
naszego miasta. Potem Eliza Wylegała urzekła
widownię własnym układem baletowym do
utworu Laleczka z saskiej porcelany. Występy
absolwentów zakończył Oskar Kłyszyński. Zaśpiewał magicznie utwór pt. Odnawiam duszę,
wprowadzając publiczność w zadumę. Wyrwała
z niej wszystkich charakterna pani woźna, czyli
Wiktoria Jabłońska w swoim kabaretowym monologu, pokazując współczesną szkołę. Na koniec uroczystości wystąpili nauczyciele z Jedynki ze swoim niespodziankowym spektaklem pt.
Poskromienie złośnicy w reżyserii pani Barbary
Zając. Przenieśli zebranych do Werony i Padwy,
bawiąc humorem i brawurową grą aktorską.

W role wcielili się: pani Iwona Kawałko, pan
Zbigniew Mateuszów, pan Wojciech Zarówny, pani Beata Kryś, pani Iwona Forszpaniak,
pani Lidia Łukaszek, pani Marzena Sąsiada,
pani Maria Skowron i pani Marta Wieczorek.
Uczniowie klasy Va : Jakub Zarówny, Wiktoria
Jabłońska,Weronika Kossowicz, Weronika Filuś, Wiktoria Mac, Martyna Czaniecka, Dominika Michalak towarzyszyli aktorsko, wokalnie
i tanecznie na scenie występującym pedagogom. Aktorzy otrzymali gromkie brawa i słowa
uznania od publiczności. Po występach zebrani
zostali zaproszeni na jubileuszowy tort i poczęstunek. Uroczystość odbywała się w scenerii
zaprojektowanej przez panią Agnieszkę Treter- Kłyszyńską wespół z panią Anną Zdańską,
panią Beatą Szyłejko, p. wicedyrektor Marią
Skowron, panem Zbigniewem Mateuszów, panią Beatą Kryś, panią Iwoną Forszpaniak, panią
Katarzyną Kocelą. Jej Istotnym elementem były
ekspozycje poświęcone ważnym działaniom
naszej szkoły, projektom, organizacjom, które
budują obecną niepowtarzalność Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach. Autorami wyjątkowych ekspozycji byli: pani Agnieszka Treter- Kłyszyńska, pani Jolanta Gmyrek, pani Ewa
Bień, pani Lidia Kozak, pani Barbara Zając, pani
Beata Szyłejko, pani Ewelina Jedziniak, pani
Sylwia Pogodzińska, pan Wojciech Zarówny,
pan Jacek Rosiak, pan Henryk Kozak, pan Tomasz Kozłowiecki. Szczególną uwagę oglądających przykuwała wystawa pamiątek z naszej
szkoły, którą zorganizowali: pan Marcin Suchta
i pan Tomasz Kozłowiecki. Pani Jolanta Gmyrek ukwieciła makietę szkoły niezwykłej urody
cyklamenami, a pracownicy obsługi i administracji zadbali o przygotowanie sali do występów. Przygotowaniem poczęstunku zajęły się:
pani Katarzyna Kocela, pani Alicja Klimko,
pani Anna Zdańska, pani Jolanta Bochyńska,
pani Agnieszka Skiba.
Jubileusz siedemdziesięciolecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach już za nami. Pozostawił wiele dobrych wspomnień, interesujących rozmów i niesamowitych spotkań.
Na
pewno zapisze się na długo w pamięci każdego
z nas nie tylko ze względu na podniosłość uroczystości, ale przede wszystkim jako dowód na
to, ile pasji, poświęcenia i oddania drzemie w
każdym, kto przekroczył próg tej wyjątkowej
szkoły i dla niej zostawił bądź zostawia serce,
kawał życia oraz staje się częścią zgranego
zespołu.
Dyrektor SP nr 1 – M. Sąsiada

Dyrektor szkoły składa podziękowania:
Burmistrzowi Miasta Piechowice za objęcie honorowym patronatem jubileuszu oraz za sponsorowanie.
Ponadto szczególne podziękowania kieruję na ręce Państwa Krystyny i Waldemara Wojtasiów, p. Doroty Liszki,
p. Waldemara Trubiłowicza za okazane serce i wsparcie.
Serdeczne podziękowania składa na ręce p. Alicji Skowrońskiej przewodniczącej, całej Radzie Rodziców oraz
p. Anny Pietrzak – dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej w Jeleniej Górze. Dziękujemy również p.Iwonie
Ratajskiej Cukiernictwo-Piekarnictwo za ufundowanie
wspaniałego tortu.
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uchwały rady
Rada Miasta Piechowice na sesji w dniu
3 grudnia podjęła uchwały w sprawie:
1. Zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej
Piechowice (szczegóły poniżej) - Uchwała
Nr 90/XVI/2015
2. Dopłat do cen dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków dla odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe)
i użytkowników rodzinnych ogródków
działkowych na terenie Gminy Miejskiej
Piechowice (szczegóły poniżej) - Uchwała
Nr 91/XVI/2015
3.
Przyjęcia
Lokalnego
Programu
Wspierania
Edukacji
Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży pn.: WIEM,
ŻE WARTO SIĘ UCZYĆ” dla uczniów
uczęszczających do szkoły podstawowej
i gimnazjum w Piechowicach – Uchwała Nr
92/XVI/2015
4. Przyjęcia Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Miejskiej Piechowice 20162019 - Uchwała Nr 93/XVI/2015
5. Pozbawienia statusu pomnika przyrody Uchwała Nr 94/XVI/2015
6. Nieodpłatnego nabycia przez Gminę
Miejską Piechowice nieruchomości od
Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A.
w Warszawie - Uchwała Nr 95/XVI/2015
7. Zgody na nabycie przez Gminę Miejską
Piechowice nieruchomości działki nr 199 Uchwała Nr 96/XVI/2015

8. Zamiany nieruchomości stanowiącej
własność Gminy Miejskiej Piechowice Uchwała Nr 97/XVI/2015
9. Zmiany uchwały Nr 38/VI/2015 z dnia
26.03.2015 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych - Uchwała Nr 98/
XVI/2015
10. Ustalenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych w 2016 roku Uchwała Nr 99/XVI/2015
11. Wysokości stawek oraz zwolnień w podatku od nieruchomości - Uchwała Nr 100/
XVI/2015
12. Uchylenia Uchwały Nr 141/XXIX/2012
Rady Miasta Piechowice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie ustalenia
wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Miejskiej Piechowice - Uchwała
Nr 101/XVI/2015
13. Określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji składanych w celu wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego - Uchwała Nr 102/XVI/2015
14. Zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2015 - Uchwała Nr 103/
XVI/2015
15. Opłaty miejscowej - Uchwała Nr 104/
XVI/2015
Pełna treść uchwał i załączników
jest dostępna na stronie internetowej
Urzędu Miasta Piechowice (BIP).
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Ozdabiamy
nasze posesje,
balkony i okna
Szanowni Państwo
Informujemy, że w okresie Noworocznym przedstawiciele Urzędu Miasta będą mieli przyjemność
obejrzenia dekoracji i iluminacji
świetlnych, wykonanych przez naszych Mieszkańców jako Bożonarodzeniowe dekoracje na swoich nieruchomościach.
Osoby, których prace będą przez
nas najwyżej ocenione utworzą Kapitułę oceniającą dekoracje w roku
następnym i oczywiście zostaną
przez nas nagrodzone miłym upominkiem.
Zapraszamy zatem wszystkich
mieszkańców do wspólnej zabawy.
Dorota Piróg
Z-ca Burmistrza Miasta Piechowice

Nowa taryfa za wodę i ścieki w 2016 r.
W dniu 3 grudnia 2015 r. Rada Miasta uchwaliła nową taryfę
na okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. – (uchwała
Rady Miasta Piechowice Nr 90/XVI/2015 z dnia 03.12.2015 r.).
Od dnia 1 stycznia 2016 r. będą obowiązywać następujące taryfy:
Cena taryfowa za zbiorowe dostarczanie wody dla:
1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe)
- 7,78 zł/m³ (netto) = 8,40 zł (brutto) - wzrost o 1,3%
2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza
- 7,78 zł/m³ (netto) = 8,40 zł (brutto) - wzrost o 1,3%
3. Grupa 3 - użytkownicy rodzinnych ogródków działkowych
- 7,78 zł/m³ (netto) = 8,40 zł (brutto) - wzrost o 1,3%

Cena taryfowa za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla:
1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe)
- 14,33 zł/m³ (netto) = 15,48 zł (brutto) - wzrost o 1,4%
2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza
- 14,33 zł/m³ (netto) = 15,48 zł (brutto) - wzrost o 1,4%
Nie ulegną zmianie dopłaty do cen wody i ścieków w 2016 r. gdyż
Rada Miasta Piechowice w dniu 3 grudnia 2015 r. przedłużyła dotychczasowe dopłaty na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia
2016 r. – (uchwała nr 91/XVI/2015 z dnia 03.12.2015 r.).
Dopłata do ceny za zbiorowe dostarczanie wody dla:
1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe)
- 2,50 zł/m³ (netto) = 2,70 zł (brutto)
2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza
- 0,00 zł/m³ (netto) = 0,00 zł (brutto)
3. Grupa 3 - użytkownicy rodzinnych ogródków działkowych
- 2,50 zł/m³ (netto) = 2,70 zł (brutto)

Dopłata za zbiorowe odprowadzanie ścieków dla:
1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe)
- 4,65 zł/m³ (netto) = 5,02 zł (brutto)
2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność 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 (gospodarstwa domowe) - 5,28 zł/m³ (netto) = 5,70 zł (brutto)
2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza - 7,78 zł/m³ (netto) = 8,40 zł (brutto)
3. Grupa 3 - użytkownicy rodzinnych ogródków działkowych - 5,28 zł/m³ (netto) = 5,70 zł (brutto)
Cena za zbiorowe odprowadzanie ścieków po dopłacie dla:
1. Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospodarstwa domowe) - 9,68 zł/m³ (netto) = 10,45 zł (brutto)
2. Grupa 2 - przemysł, usługi i inna działalność gospodarcza - 14,33 zł/m³ (netto) = 15,48 zł (brutto)
Powyższe ceny obowiązują w okresie
od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
Sporządziła:
Halina Leszczyńska-Himik
Z-ca Kierownika Referatu Gospodarczego
i Nadzoru Właścicielskiego w Urzędzie Miasta Piechowice
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Mała rzecz a cieszy

Czyli drobne remonty i prace porządkowe, które służą poprawie estetyki Miasta lub zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców
naprawa studzienek kanalizacji
deszczowej: na
skrzyżowaniu
ulicy 22 Lipca
i Kopernika oraz
przy ul. Szkolnej

wymiana lamp oświetleniowych w centrum miasta
(ul. Tysiąclecia) i dostawienie
nowych na ul. Cichej

uporządkowanie terenu po
byłym Grill-Barze przy
ul. Turystycznej

Pomogli potrzebującej rodzinie
Akcja SZLACHETNA PACZKA ma
miejsce w tym roku już po raz piętnasty.
Jest to idea pomocy ludziom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej
z powodu np. niepełnosprawności, choroby, samotności lub nieszczęścia, jak pożar
czy powódź. „Szlachetna paczka” działa
poprzez opiekujących się rodziną wolontariuszy i liderów projektu. Główną motywacją przyłączania się do tego projektu
coraz większej ilości osób jest chęć pomocy drugiemu człowiekowi. Uczucie to jest
szczególnie wyraźne w tym magicznym
bożonarodzeniowym czasie, kiedy zatrzymujemy się na krótką chwilę w codziennym biegu, wiecznym wyścigu mniejszych
i większych spraw do załatwienia. Kiedy
większość z nas uświadamia lub powinna
uświadomić sobie, że ma za co dziękować losowi, Opatrzności, Bogu. Za kolejny przeżyty rok, zdrowie, za to, że mamy
kogo kochać, za przyjaciół, życzliwość innych. I chcielibyśmy obdarować okruchem
swojej radości i wdzięczności tych, którzy
mają mniej szczęścia.
Mieszkańcy Michałowic wspierają w tym

roku jedną z potrzebujących rodzin. Udało
się uzbierać sumę potrzebną do zakupienia
1,5 tony węgla, który to zakup jest w okresie zimowym dla rodziny priorytetowy.
Inne potrzeby to głównie odzież, przybory
szkolne i trwałe artykuły spożywcze. Siedmioletni chłopczyk dostanie wymarzone
klocki Lego, a kilkunastoletnia dziewczynka ciepłą kurtkę na zimę – podarunek pani
radnej Doroty Stelmach.
Do pomocy, na prośbę inicjatorów akcji, włączyły się kolejne osoby. Poproszeni
przeze mnie o wsparcie Radni Miasta Piechowice natychmiast
zareagowali na apel,
wykazując wrażliwość
na problemy innych,
która wszak powinna
cechować przedstawicieli społeczeństwa.
Dzięki temu zbierana przez nas kwota
zwiększyła się o kilkaset złotych.
Bardzo serdecznie

dziękuję za pomoc i hojność panu Pawłowi
Zackiewiczowi, panu Józefowi Nadolnemu, pani Agnieszce Mandziej, panu Tomaszowi Bolkowi, pani Irenie Chromik, panu
Zdzisławowi Jędrzejkowi, panu Leonowi
Smolczyńskiemu, pani Dorocie Stelmach
i pani Dorocie Zimnej, a także Panu Burmistrzowi Witoldowi Rudolfowi i Zastępcy
Burmistrza, Pani Dorocie Piróg.
Wesołych, radosnych i rodzinnych Świąt
Bożego Narodzenia!
Bogdan Widak
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Ważne zmiany w podatkach i opłatach lokalnych
od 1 stycznia 2016 roku

W dniu 25 czerwca 2015 roku Sejm
RP uchwalił nowelizację ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z 2015 poz. 1045), która
wprowadziła istotne zmiany m.in. w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych,
w ustawie o podatku rolnym oraz w ustawie o podatku leśnym.
W zakresie ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych:
• Zmiana definicji gruntów, budynków
i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, polegająca na odstąpieniu od stosowania przesłanki „względów
technicznych” i zastąpieniu jej precyzyjnymi
okolicznościami powodującymi wyłączenie
przedmiotów opodatkowania z zakresu stosowania tej definicji.
• Wprowadzenie odrębnych zasad odpowie-

dzialności w podatku od nieruchomości dla
współwłaścicieli w częściach ułamkowych
lokalu użytkowego – garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym, wraz
z gruntem, stanowiących odrębny przedmiot
własności; obowiązek podatkowy w takim
przypadku ciążyć będzie na współwłaścicielach w zakresie odpowiadającym ich udziałowi w prawie własności;
• Zmiana zasad opodatkowania gruntu oraz
części budynków stanowiących nieruchomość wspólną w rozumieniu art. 3 ustawy
z dnia 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn.
zm.) w przypadku, wyodrębnienia w budynku własności lokali; obowiązek podatkowy
będzie odpowiadał udziałowi właściciela
w nieruchomości wspólnej, ustalonemu na
podstawie ustawy o własności lokali;
• Wprowadzenie nowej stawki podatku od

Podatki na 2016 rok uchwalone
W dniu 3 grudnia 2015 roku odbyła się XVI sesja Rady Miasta Piechowice na której
m.in. podjęta została uchwała określająca stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku podatkowym 2016.
Przyjęte zostały następujące wysokości stawek w podatku od nieruchomości:
• grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - stawka 0,89 zł/m2
(zmniejszenie o 0,01 zł/m2),
• grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego – stawka 0,47 zł/m² (bez
zmian),
• budynki mieszkalne lub ich części - stawka 0,75 zł/m² (bez zmian),
• budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej - stawka 22,86
zł/m² (zmniejszenie o 0,27 zł/m2),
• budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń - stawka
4,65 zł/m² (zmniejszenie o 0,05 zł/m2),
• garaże - stawka 7,68 zł/m² (zmniejszenie o 0,09 zł/m2),
• budynki pozostałe - stawka 7,68 zł/m² (zmniejszenie o 0,09 zł/m2).
Nie została zmieniona wysokości stawki opłaty od posiadania psów w 2016 roku.
W związku z powyższym wysokość opłaty od posiadania psów wynosi nadal 35,00 zł
rocznie od każdego posiadanego psa. Opłatę tę uiszcza się bez wezwania do 15 marca
danego roku, za który przypada opłata. Inkasentem opłaty od posiadania psów jest
Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Piechowicach.
Opłata miejscowa
Uchwałą nr 104/XVI/2015 z dnia 03 grudnia 2015 roku Rada Miasta Piechowice
wprowadziła od 01 stycznia 2016 roku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice opłatę
miejscową. Stawka opłaty miejscowej została uchwalona w wysokości 2,10 zł dziennie. Opłata miejscowa płatna jest za każdą rozpoczętą dobę pobytu.
Nowe wzory formularzy informacji i deklaracji składanych w celu wymiaru i poboru
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku
W dniu 03 grudnia 2015 roku Rada Miasta Piechowice Uchwałą nr 102/XVI/2015
określiła nowe wzory formularzy informacji i deklaracji składanych w celu wymiaru
i poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, które obowiązywać będą od
01 stycznia 2016 roku. Uchwalona nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym oraz
niektórych innych ustaw, spowodowała konieczność dokonania zmian w dotychczas
obowiązujących wzorach formularzy podatkowych.

nieruchomości za grunty niezabudowane
objęte obszarem rewitalizacji. Stawkę wprowadza nowa ustawa o rewitalizacji, którą
Prezydent RP podpisał 27 października 2015
roku. Będzie miała zastosowanie na obszarze
specjalnego obszaru rewitalizacji (SSR) i będzie dotyczyć gruntów, które mimo przeznaczenia w planie miejscowym pod zabudowę,
nie zostały zabudowane w terminie 4 lat od
dnia wejścia w życie planu,
• Niewszczynanie postepowania oraz umorzenie postępowania wszczętego, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia
roku podatkowego, kosztów doręczenia
w najniższej wysokości w obrocie krajowym
ekonomicznej przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru, przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23
listopada 2012r.–Prawo pocztowe (koszty te
obecnie wynoszą 6,10 zł) – dotyczy również
podatku rolnego oraz podatku leśnego;
• Jednorazowa płatność podatku w przypadku, gdy kwota podatku nie przekracza
100,00 zł (włącznie), podatek jest płatny
w terminie płatności pierwszej raty; zasada ta dotyczy zarówno osoby fizyczne jak
i prawne i ma zastosowanie również do
podatku rolnego i leśnego;
• Zmiany w stosowaniu zwolnień podmiotowych i przedmiotowych;
• Fakultatywność opłat lokalnych: targowej,
miejscowej i uzdrowiskowej;
• Dostosowanie podziału klas autobusów
do obowiązujących przepisów w zakresie
homologacji typu, gdzie stosuje się podział
autobusów na autobusy z liczbą miejsc
mniejszą niż 22 poza kierowcą oraz autobusy
z liczbą miejsc równą lub większą niż 22.

W zakresie ustawy o podatku rolnym:
• Określenie przeliczników dla gruntów rolnych zabudowanych, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych
i gruntów pod rowami;
• Ograniczenie zakresu stosowania zwolnienia dla uczelni;
• Likwidacja ulgi żołnierskiej;
• Sprecyzowanie zakresu stosowania ulgi
w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej.
W zakresie ustawy o podatku leśnym:
• Zniesienie preferencyjnej stawki podatku
dla lasów ochronnych;
• Wprowadzenie łącznego zobowiązania
pieniężnego jako formy pobierania zobowiązania podatkowego - w przypadku osób
fizycznych, na których ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku leśnego oraz
jednocześnie w zakresie podatku od nieruchomości lub podatku rolnego.
przygotowała: A. Smoleń

Autobusy znów jeżdżą
Urząd Miasta Piechowice
informuje, iż z dniem
14.12.2015 r. przywraca
kursowanie autobusów
linii Nr „9” do Górzyńca.

Burmistrz
Miasta Piechowice
Działając na podstawie art.
30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia
08.03.1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
1515 z późn. zm. ) oraz art. 35
ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r.
o gospodarce nieruchomościami
(t. j. Dz. U. z 2014 r. poz. 518
z późn. zm.) informuje, że
siedzibie Urzędu Miasta Piechowice został wywieszony wykaz
nieruchomości przeznaczonych do
dzierżawy pod numerem:
RG. 6845.14.2015
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Defibrylator dla straży
OSP Piechowice poczyniło kolejny zakup, który w rękach przeszkolonych ratowników będzie służył mieszkańcom, jak i turystom
odwiedzającym nasze miasto. Zakupem tym jest automatyczny defibrylator firmy Philips. Defibrylator ten to wysoce specjalistyczne, niezawodne, skomputeryzowane urządzenie, które za pomocą poleceń
głosowych i wizualnych prowadzi zarówno osoby z wykształceniem
medycznym i KPP (kwalifikowana pierwsza pomoc) przez procedurę bezpiecznej defibrylacji w nagłym zatrzymaniu krążenia. Sprzęt
ten kosztował 7.560,00
zł z czego: 2 tys. zł
to dotacja z budżetu
państwa KSRG, 3 tys.
zł – dotacja z ZOW
ZOSP RP Wrocław,
2560 zł – środki pozyskane i przekazane
przez pana Burmistrza
Miasta Piechowice, za
co panu Burmistrzowi
dziękują strażacy OSP
Piechowice
Naczelnik
Dariusz Uzorko

Rada Miasta odrzuciła projekt uchwały Burmistrza
W dniu 3.12.2015r. odbyła się sesja RM
Piechowic, w trakcie której Rada Miasta nie
przyjęła projektu uchwały w sprawie zasad
oddawania w użytkowanie nieruchomości
stanowiących własność Gminy Miejskiej
Piechowice. Zasady oddawania gminnych
nieruchomości w użytkowanie przedstawione w tej uchwale sprowadzały się do jednego
bardzo ogólnego zapisu, którego brzmienie
tu przytaczam: „Nieruchomości stanowiące
własność Gminy Miejskiej Piechowice mogą
być oddawane w użytkowanie na czas oznaczony lub nieoznaczony osobom fizycznym
lub prawnym.”
Faktycznym uzasadnieniem przedłożenia Radzie Miejskiej projektu uchwały były
uzgodnienia poczynione przez Burmistrza
Miasta Piechowice dotyczące nieodpłatnego
nabycia przez Gminę Miejską Piechowice
nieruchomości zabudowanej budynkiem
dworca kolejowego od Spółki Polskie Koleje
Państwowe S.A.
W uzasadnieniu uchwały czytamy:
„...informuje się, że do Burmistrza Miasta
Piechowice wpłynął projekt aktu notarialnego umowy przekazania prawa użytkowania
wieczystego wraz z prawem własności zabudowy w trybie art.39 ust.3 ustawy z dnia
8 września 2000r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa
państwowego „Polskie Koleje Państwowe”,
w którym Gmina Miejska Piechowice jest
zobowiązana do podpisania umowy użytkowania na czas nieokreślony dla części nieruchomości składającej się z: pomieszczenia

dyżurnego ruchu i przekaźnikowni o łącznej
powierzchni 102,96m2 wraz z urządzeniami
do sterowania ruchem kolejowym w budynku dworca kolejowego w Piechowicach...”
Co prawda uchwała intencyjna w sprawie
nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miejską
Piechowice nieruchomości od Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. w Warszawie
podjęta została 30 września 2013r., a więc
za poprzedniej kadencji jednak Burmistrz
nie mógł jej zrealizować bez upoważnienia
do oddania na wyłączne użytkowanie przez
PKP części pomieszczeń dworca o łącznej
powierzchni 102,96m2.
Uchwałę w sprawie zasad oddawania
w użytkowanie nieruchomości Rada Miasta
odrzuciła - blokując tym samym podpisanie
aktu notarialnego z PKP na warunkach jakie
zostały przedstawione w projekcie Umowy
notarialnej.
Głosujący przeciw przyjęciu tej uchwały
Radni zanegowali celowość przejęcia budynku Dworca PKP z uwagi na jego zły stan
techniczny, a co się z tym wiąże konieczność
przeprowadzenia kosztownych prac remontowych obiektu oraz jego utrzymywania.
Dodatkowym argumentem decydującym
o wyniku głosowania był brak skonkretyzowanych informacji odnośnie programu funkcjonalno-użytkowego dla tego budynku. Radni nie otrzymali żadnych informacji, co do
sposobu wykorzystania budynku po przejęciu
od PKP. Decyzja podjęta przez Radę Miejską
wynika z konieczności zaplanowania wydatków na remonty i utrzymanie nieruchomo-

ści gminnych takich jak szkoły, przedszkola,
budynki komunalne, budynek urzędu miasta.
Ogromnych nakładów finansowych wymagają drogi na terenie miasta ,stadion miejski, rewitalizacja osiedli (ul. Szkolna, Żymierskiego
98-100), czy przebudowa oświetlenia ulicznego. Bez wątpienia przejęcie budynku dworca
oraz jego remont i utrzymanie odbyłoby się
kosztem inwestycji gminnych.
Natomiast głosujący za projektem uchwały
umożliwiającej przejęcie dworca uzasadniali
to koniecznością remontu tego historycznego obiektu niejako będącego wizytówką Piechowic.
Jak widać decyzja była trudna.
Wg mnie taka decyzja Rady Miasta oznacza dla Burmistrza wskazówkę, że wolą
Rady Miasta jest przede wszystkim skierowanie wszelkich możliwych środków inwestycyjnych na zadania bliższe mieszkańcom
i w większym stopniu służącym do zaspokajania ich potrzeb. Ufam, że dzięki temu
większa ilość pieniędzy zostanie przeznaczona na wkłady do innych inwestycji, również
z wykorzystaniem dofinansowań, których
oczekują mieszkańcy. Obecnie Rada Miasta zajmuje się projektem budżetu na 2016
rok, którego projekt jest udostępniony na
stronie: http://piechowice.bip.pbox.pl w zakładce: Budżet. Zachęcam do zapoznania się
z tym projektem oraz do kontaktu z radnymi
w sprawach dotyczących Naszej Gminy.
Paweł Zackiewicz
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Zabytki Piechowic cz. 1 –
Rada Miasta przyjęła Program Opieki nad Zabytkami w Piechowicach na
lata 2016 – 2019. Taki dokument jest niezbędny przy ubieganiu się o środki
zewnętrzne na remont tych obiektów. Jest to także ciekawa lektura nie
tylko dla miłośników architektury, ale i dla tych, którzy chcą poznać historię
miasta. Są w nim opisane wszystkie zabytki Piechowic, które znajdowały
się i znajdują do dzisiaj. Wiele z nich mijamy na co dzień, nie zdając sobie
nawet sprawy, jaka jest ich historia. Z racji objętości tego dokumentu
(ma ponad sto stron), nie możemy przytoczyć go w całości na łamach
Informatora Piechowickiego. W grudniowym wydaniu poświęcimy trochę
miejsca obiektom sakralnym.
Obecnie na terenie Piechowic znajdują się
następujące obiekty sakralne:
– Kościół pw. św. Antoniego Padewskiego
w Piechowicach, ul. Żymierskiego 40,
– Plebania w Piechowicach, ul. Żymierskiego 40,
– Cmentarz komunalny,
– Kościół pw. Bożego Ciała, osiedle
Piastów,
– Cmentarz przykościelny, osiedle Piastów
– Cmentarz leśny
– Pomnik ku czci poległych w I wojnie
światowej,
– Pamiątkowy kamień Maiwalda,
– Inskrypcja w skale upamiętniająca
śmierć Theresy Prentzel.
Kościół pw.
św. Antoniego
Padewskiego
w Piechowicach
Kościół katolicki pw. św.
Antoniego
Padewskiego wzniesiono w
latach

1909-1911. Został ufundowany przez Fredine von Schaffgotsch z Cieplic z klasztoru
franciszkańskiego św. Maurycego w Monastyrze, która przeznaczyła
swój posag na budowę katolickiej kaplicy. Dodatkowe
środki na ten cel wyłożył jej
brat Fryderyk von Schaffgotsch. Pracę rozpoczęto
1 listopada 1909 roku. 8 października 1910 roku zakończono budowę wieży, a 22
listopada zamontowano dwa
dzwony. Kościół poświęcony został 14 listopada 1911
roku przez księdza Forche z
Jeleniej Góry. Do 1945 roku
kościół należał do parafii w
Sobieszowie jako kuratela,
ale posiadał całkowitą odrębność o czym świadczą założone księgi chrztów, małżeństw i zgonów.
W 1945 roku ustanowiono Piechowice samodzielną parafią.
Plebania w Piechowicach,
ul. Żymierskiego 40
Plebania została wybudowana w 1911
roku. Jest częścią zespołu Kościoła pw. św.
Antoniego Padewskiego i posiadała tych
samych fundatorów. Jest to budowla eklektyczna łącząca w sobie elementy sztuki
neoromańskiej i secesyjnej. Być może autorem i budowniczym był Selbert,
na co wskazuje kontynuacja
i analogiczne zastosowanie
detalu architektonicznego.
Obecnie jest to niewielki,
rozczłonkowany jednokondygnacyjny budynek nakryty dwoma dachami z jednym
naczółkiem każdy.
Cmentarz komunalny
W Piechowicach znajduje
się rzymsko-katolicki cmentarz komunalny z I poł. XIX
wieku. Najstarszy nagrobek
pochodzi z 1914 roku.

Kościół pw. Bożego Ciała, osiedle Piastów.

Kościół pw. Bożego Ciała, osiedle Piastów
Kościół wzmiankowany był już w 1399
roku. Obecny, gotycki został wzniesiony
na przełomie XV/XVII wieku na murach
wcześniejszego założenia pochodzącego
z 1 poł. XIV wieku. Na pocz. XVII wieku
dobudowano zakrystię, oraz dodano nowy
strop. Sygnaturka i dach pochodzą z 1925
roku. Kościół jest budowlą orientowaną
założoną na prostym planie, jednonawowy z kwadratowym, dwuprzęsłowym prezbiterium. Do nawy od strony północnej
przylega kwadratowa dobudówka kruchty

Plebania w Piechowicach.

wejściowej, a do chóru prostokątna dwuprzęsłowa zakrystia. Bryła przykryta jest
dwoma dwuspadowymi dachami o różnej
wysokości. W części środkowej wyższej
partii dachu znajduje się ośmioboczna sygnaturka przykryta ostrołukowym hełmem
zakończonym chorągiewką z datą 1927
rok. Wyposażenie kościoła tworzy ołtarz
pochodzący z 1660 roku, renesansowa ambona i stelle z 1602 roku, późnogotycka,
piaskowcowa chrzcielnica z XV wieku.
Na uwagę zwraca fresk z XVI wieku oraz
dzwon 1664 roku.
Cmentarz przykościelny,
osiedle Piastów
Przy kościele znajduje się cmentarz przykościelny pochodzący z 2 poł XIX wieku.
Przy murze otaczającym teren kościoła
stoją płyty nagrobne pochodzące również
2 poł XIX wieku. Najstarszy nagrobek datowany jest na 1898 rok.
Cmentarz leśny
Na niemalże płaskiej działce w kompleksie leśnym na górze Piechowickej, ok. 200
metrów od obecnego Domu Wczasowego
„Uroczysko”, usytuowany jest cmentarz
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obiekty sakralne
leśny, zwany również sanatoryjnym. Najprawdopodobniej pochówek na tym cmentarzu nie odbywał się w trumnach lecz
w urnach. Metalowe urny o wysokości ok.
30 cm zaopatrzone w specjalne pieczęcie
zakopywano całkowicie w ziemię w taki
sposób, że gromadzono je we wnętrzach
trzech stykających się kół o średnicy 6-7 m
każde. Na zewnątrz każdego z kół przebiegała regularna ścieżka. Z jednej strony obszar zamknięty był posadzonymi modrzewiami, z drugiej strony roztaczał się widok
na panoramę Karkonoszy. Istniały dotychczas przesłanki, że na cmentarzu chowano
zmarłych z pobliskiego sanatorium przeciwgruźliczego „Wilhelmshöhe” (po wojnie
znany pod nazwą „Uroczysko”), w którym w
czasie wojny przebywali ranni lotnicy Luftwaffe. Jednakże żaden
rza-pejzażysty Huga Dittricha,
z nich nie został pochozmarłego w 1943 roku. Ostatni
wany na cmentarzu. Na
pochówek, jaki można stwieruwagę zasługuje fakt, iż
dzić na podstawie zachowanych
przy zakopanych urnach
kamieni dotyczy Heleny Lange
stawiano kamienne głaz domu Schultze (ur. 09.08.1874
Pamiątkowy kamień Maiwalda
zy z wyrytymi znaka– zm. 21.02.1944). Źródło: Jami. Interpretacja tych
nusz Skowroński, Karkonoski
znaków jest różna. Przypuszcza się, że są
cmentarz pełen zagadek (Odto średniowieczne znaki walońskich górkrywca, nr 12/2012).
ników ewentualnie znaki kamieniarskie
wykonawców nagrobków lub starożytne
Pomnik ku czci poległych
znaki należące do takich kultur jak Celtow I wojnie światowej
wie, Turcy czy inne plemiona germańskie,
Na terenie Michałowic znajna co ma wskazywać jeden z symboli tzw.
dował się pomnik na którym
„triskelion”, który podobnie jak swastyka
wyryto 10 nazwisk osób, któwystępuje ww. kulturach. Inna hipoteza
re zginęły podczas I wojny
mówi, iż na cmentarzu mogą spoczywać
światowej – mieszkańców
ludzie wierzący w światło lub wyznający
Michałowic. Na wzniesiokult światła. Dotychczas odkryto 11 nanej i spłaszczonej platformie
zwisk, choć powinno ich być ok. 58, na co
umocnionej kamieniami w
wskazuje metalowa tabliczka odkryta przy
centralnym punkcie umieszjednej z urn. Wśród ustalonych nazwisk
czono kamienny, wolnostojący
znane jest nazwisko karkonoskiego malaobelisk. Prowadziły do niego
cztery stopnie. Frontowa część
platformy została zabezpieczona
drewnianym płotkiem. Tył pomnika otaczał murek wykonany
z kamieni. Skrzydła boczne zakończone były kulami. Pomnik
posadowiony był na trzystopniowym cokole. Na obelisku wyryto m.in. następujące nazwiska:
Friedler Emil, Glumm Reinhold,
Halmann Richard, Liebig Gustav, Maiwald Hermann, Menzel Bruno, Menzel Paul, Rücker
Hermann, Stelzer Wili.
Pomnik ku czci poległych w I wojnie światowej

Cmentarz leśny w Michałowicach

Inskrypcja w skale upamiętniająca
śmierć Teresy Prentzel
Inskrypcja ta została wyryta na skale
przy starej drodze do Piechowic, ok. 500 m
od przystanku w tzw. Piechowicach Górnych. Upamiętnia kobietę, która najprawdopodobniej zginęła rażona piorunem.

Inskrypcja upamiętniająca śmierć Teresy Prentzel.

Inskrypcja w skale upamiętniająca śmierć
Teresy Prentzel.
Pamiątkowy kamień Maiwalda
Pomnik „Mainwald Tod” w formie kamienia z wykutą inskrypcją znajduje się
przy drodze na trasie Michałowice – Jagniątków. Upamiętnia on śmierć Maiwalda – leśniczego, którego zamordowali kłusownicy.
ŹRÓDŁO: PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI GMINY MIEJSKIEJ
PIECHOWICE NA LATA 2016 – 2019.

W następnym numerze napiszemy
o zabytkach techniki i przemysłu.
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Fot. R. ZAPORA

Chleb wypiekany

anym,
jest w odremontow
cu.
poniemieckim pie

Fot. J. KLEJPS

mieliśmy z czego zapłacić za mąkę, którą
już zużyliśmy. Nie mówiąc już o zapłaceniu
innych rachunków, za gaz, energię – opowiada szczerze pan Jan.
Musieli jeszcze spłacać kredyty. Zdecydowali, że sprzedadzą
piekarnię. – Wszystko było już wycenione, czekaliśmy
na kupca – dodaje
Urszula Klejps.
Co się stało, że nie
zrezygnowali? – Pan
Bóg chyba nad nami
czuwał. Otrzymaliśmy ofertę sprzedaży
pieczywa od znanej
sieci supermarketów
– mówi pani Urszula. – Stawki nie były
wysokie, ale duża
ilość zamówień rekompensowała to.
Nowy kontrahent
miał duże wymagania. Musieli dostosować piekarnię do
najostrzejszych norm żywienia HACCP,
wykonać kosztowne badania, których nie
wymagano od drobnych piekarni. No i pieczywo musiało być zawsze na czas: nie było
mowy o spóźnieniach.
Współpraca początkowo układała się
dobrze, ale nie trwało to długo. – Markety
zaczęły wprowadzać pieczywo, produkowane w swoich fabrykach. Przywozili je
zamrożone i wprowadzono własny odpiek
– mówi pan Jan. – Była to polityka rugowania naszych produktów. Zaczęło się od tych
najbardziej opłacalnych. Bardzo dobrze
sprzedawał się nasz rogal maślany, zatem
wprowadzili swój – odgrzewany. On im nie
schodził, wycofali się szybko z tego, ale już
nam nie pozwolili wrócić. Tak samo stało
się z naszym chlebem ziarnistym. Z czasem
zostały tylko produkty, które były
dla nas nieopłacalne: bułka kajzerka
czy chleb zwykły.
No i co roku musieli negocjować
stawki, choć słowo
„negocjowanie”
jest tu użyte mocno na wyrost. Duża
sieć narzucała małemu
odbiorcy
stawki na granicy
opłacalności. A jeśli się nie zgadzali
– rozmówca odkładał słuchawkę
Urszula i Jan Klejps w piekarni.

Piechowicka piekarnia UliJanka w mijającym roku obchodziła 25-lecie działalności. To piękny jubileusz, ale mało kto wie,
jak niewiele brakowało, a w ogóle by go nie
było.
Zaczęło się w 1990 roku. Pan Jan pracował w piekarni należącej do Gminnej Spółdzielni, pani Urszula – w fabryce Karelma.
– GS się rozwiązywał i miałem do wyboru:
albo stracę pracę, albo przejmę piekarnię –
opowiada pan Jan.
Wybrał to drugie. Ściągnął żonę i założyli
działalność gospodarczą. – To była specyficzna forma, budynek należał do spółdzielni, urządzenia były nasze. Prowadziłem
piekarnię, ale byłem agentem spółdzielni,
płaciłem jej czynsz – tłumaczy pan Jan.
Wzięli olbrzymi kredyt, by te maszyny wykupić, i próbowali własnych sił. Sęk w tym,
że nie mogli działać na równych zasadach
z prywatnymi podmiotami. – Inne piekarnie
miały uwolnione ceny, my jako agenci GS-u
byliśmy zobligowani do utrzymania niskiej
ceny, narzuconej przez spółdzielnię – opowiadają. To był paradoks, bo wobec urzędu
skarbowego rozliczaliśmy się jako osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Czyli tak samo, jak inni prywaciarze.
Przez zaniżone ceny nie mogli osiągnąć
oczekiwanych obrotów, ledwo pokrywali
koszty. – Któregoś dnia poprosiliśmy izbę
skarbową o interpretację przepisów, i ta interpretacja była dla nas korzystna. Mogliśmy już stosować rynkowe ceny – mówią.
Złapali oddech, z czasem wykupili budynek. Działalność zaczęła się rozwijać,
małżeństwo zatrudniało kolejnych pracowników. Na początku nowego wieku nadszedł kryzys. To był okres, kiedy na rynek
wchodziły supermarkety, z tanimi produktami. Także i pieczywem. Wiele małych
sklepików upadło, co za tym idzie – skurczył się też rynek zbytu dla piekarzy. – Zaczęliśmy generować straty. Mieliśmy długi
w młynach. Doszło do takiej sytuacji, że nie

Fot. J. KLEJPS

Chleb od serca

Właściciele i pracownicy piekarni na marcowym
spotkaniu z okazji 25-lecia piekarni UliJanka.

i dawał 5 minut na decyzję: tak, albo nie. – To
było bardzo stresujące, ale ulegaliśmy zaciskając pasa i licząc każdy grosz. Myśleliśmy,
że nie mamy wyjścia, że jak nie będzie tego
klienta, to zbankrutujemy – mówią.
– Pewnego dnia, to był styczeń 2014 roku,
otrzymaliśmy telefon od dyrektora tej sieci
– pan Jan pamięta, jakby to było wczoraj.
– Zakomunikował nam: od jutra nie dostarczacie dla nas pieczywa. Dodał tylko, że nie
mają zastrzeżeń co do jakości czy terminowości, ale zmieniają strategię.
To był szok. – Próbowaliśmy rozmawiać, negocjować, ale nie odbierali telefonów, nie odpowiadali na smsy – opowiada pani Urszula.
Do dzisiaj wzruszają się, kiedy o tym mówią. Trudno się dziwić: w jednej chwili stanął im przed oczami dorobek całego życia.
Z dnia na dzień wycofał się kontrahent, który stanowił 75 procent obrotu piekarni. Co
będzie dalej? Co powiedzieć pracownikom?
Zwolnić ich?
– Byliśmy zdruzgotani, ale wzięliśmy głęboki oddech, by się pozbierać – mówi Jan
Klejps. – Zmieniliśmy całkowicie strategię:
nie nastawialiśmy się już na dużą produkcję, ale na bardziej niszową.
Zaczęli szukać nowych, drobnych odbiorców, jeszcze bardziej pilnowali wydatków.
Jednocześnie pracowali nad rozszerzeniem
asortymentu. Hitem okazały się małe rogaliki z marmoladką. Pan Jan sięgał też po
stare receptury i modyfikował je. Stworzył
na przykład przepis na chleb na bazie opowieści mamy pani Urszuli, która pochodzi
z białostockiego. – To była metoda prób
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PZERII informuje
i błędów z tym, że więcej było błędów –
mówi. – Te metody są trudniejsze: wymagają
czasu, cierpliwości. W każdym momencie
można coś zepsuć. Starałem się tak przygotować ciasto chlebowe, by uzyskać optymalny
smak. Znaczenie miały najdrobniejsze szczegóły, np. czas „garowania” (wyrastania) ciasta, temperatura, gęstość tego ciasta.
Tak pojawił się Chlebek Karkonoski, wyróżniony podczas międzynarodowych targów Wyprodukowano pod Śnieżką. W tym
roku nagrodę w tym konkursie otrzymał
chleb żytni pytlowy na zakwasie. Jego skład
jest niezwykle prosty: mąka żytnia, woda,
sól. Istota smaku tkwi w naturze ciasta.
Szybko okazało się, że to dobry kierunek.
– Świadomość ludzi jest coraz większa.
Zwracają uwagę na to, co jedzą – mówi pani
Urszula. – Duża w tym zasługa mediów, np.
programów telewizyjnych o zdrowym żywieniu. Ludzie zaczynają zwracać uwagę na
skład produktów, na to, czy nie ma chemii,
polepszaczy.
W międzyczasie odbudowali rynek odbiorców. Dostarczają pieczywo do drobnych
sklepów, pensjonatów, hoteli. Pojawili się
też więksi odbiorcy, np. duży hotel z Karpacza. Współpracują też z siecią, ale dużo
mniejszą. No i na zdrowszych zasadach.
– Pozwalają nam eksperymentować, wprowadzać nowe produkty. I negocjacje są na
zdrowszych zasadach, niż z wcześniejszym
partnerem – mówią. Mieli też ofertę dużej
sieci, ale odrzucili ją. Nie chcą przechodzić
jeszcze raz przez to samo.
Piekarnia UliJanka w tym roku obchodziła 25-lecie. Wpisała się też mocno w życie
społeczno-kulturalne Piechowic. Wspiera
wiele imprez, fundując pieczywo. Niezależnie od tego, czy jest lepiej, czy gorzej.
– Wychodzimy z założenia, że dobro darowane innym wraca. W Polsce ciągle jest
duży szacunek do chleba, na różnych uroczystościach witamy się nim. Dlatego jeśli
my się nim podzielimy, to ktoś kiedyś się
z nami podzieli – uważa pani Urszula.
Na nadchodzące święta Urszula i Jan
Klejps życzą piechowiczanom, żeby nigdy
w ich domach nie zabrakło chleba. – I przy
okazji bardzo dziękujemy za to, że ludzie
do nas przychodzą i, mimo zdarzających się
potknięć, cały czas nam ufają – podkreślają. Dziękują też urzędowi i innym jednostkom miasta, które współpracują z piekarnią,
umożliwiając np. wystawienie stoisk na różnego rodzaju imprezach.
I na koniec: dzisiaj coraz więcej osób piecze w domach chleb. Pan Jan obiecuje, że
każdy kto przyjdzie do sklepu przy piekarni, może uzyskać produkty i poradę do własnych wypieków. – Zapraszam – mówi.
Wesołych Świąt!
R. Z.

• Zgodnie z rezolucją Narodów Zjednoczonych z dnia 14 grudnia 1990 roku
w październiku na całym świecie obchodzone są Dni Seniora.
Nasze koło od dwóch lat łączy świętowanie ważnych dla nas świąt z aktywnością fizyczną oraz oficjalnymi uroczystościami. W tym roku nasze obchody Dnia
Seniora rozpoczęliśmy 15 października wycieczką do Czech zwiedzając
Liberecki Kraj ( województwo czeskie
z którym graniczymy).
Zwiedziliśmy:
– gotycki Zamek Frydlant przebudowany w okresie renesansu należący do
największych i najlepiej zachowanych
w Czechach , który od 1800 roku jako
pierwszy w europie otworzył swoje podwoje dla zwiedzających.
– bazylikę w Hejnicach ( Kościół Nawiedzenia NMP ) największy kościół
w północnych Czechach.
– Łaźnie Libwerda znane od XVI stulecia a od 1782 jako uzdrowisko.
– stolicę województwa Liberec z wieloma
zabytkami zwaną „ Wiedniem Północy”
Obchody zakończyliśmy 24 października uroczystością oficjalną zakończoną
wieczorkiem tanecznym w której uczestniczyło ponad 70 osób. W części artystycznej wystąpił zespół „Szklarki”.
• 10 października w sali POK piechowickie grupa diabetyków działająca przy

naszym kole zorganizowała na szczeblu powiatowym uroczystość z okazji
Światowego Dnia Diabetyka . Organizatorzy uzyskali na ten cel dofinansowanie
z Urzędu Miasta za co serdecznie dziękuje
70-ciu uczestników uroczystości.
• 28 listopada w Piechowickim Ośrodku Kultury grupa 60-ciu naszych członków bawiła się podczas Magicznego
Wieczoru Andrzejkowego, który jak
ostatnio wprowadzając uczestników
w świat wróżb i przepowiedni prowadziła
p. Krystyna Kowalik.

Zarząd koła nr 9 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów życzy swoim członkom i wszystkim mieszkańcom Piechowic , aby
święta Bożego Narodzenia upłynęły w rodzinnej, spokojnej i pogodnej atmosferze a Nowy
Rok przyniósł wiele radosnych chwil i spełnił
najśmielsze marzenia.
Zarząd koła nr 9

Zarząd ROD „Słonecznik” informuje
Na terenie Piechowic jest kilka ogrodów
działkowych. Największym jest Rodzinny
Ogród Działkowy „Słonecznik” położony
przy ul. Jeleniogórskiej i sąsiadujący ze stadionem miejskim. Jesteśmy podstawową
jednostką organizacyjną Polskiego Związku
Działkowców, które jest ogólnopolskim stowarzyszeniem. Publikując krótką informację,
chcemy przybliżyć mieszkańcom wiadomości o naszym ogrodzie. Powierzchnia ogólna
ogrodu to 6,1937 ha, które bezpłatnie dzierżawimy od miasta. Posiadamy 176 działek
z dostępnością do wody, których powierzchnia użytkowa to 4,5 ha, wśród nich są też wolne, czekające na nowych właścicieli.

Zapraszamy mieszkańców Piechowic
do przystąpienia do nas, a ze swojego doświadczenia wiemy, że aktywny wypoczynek przynoszący efekty w postaci zdrowych swoich warzyw, własnych owoców
i doznania estetyczne z kwitnących kwiatów, jest nie do oszacowania.

Zarząd Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Słonecznik” życzy swoim Członkom
i wszystkim Mieszkańcom Piechowic, aby
święta Bożego Narodzenia upłynęły w pogodnej i rodzinnej atmosferze a Nowy Rok przyniósł wiele radosnych chwil i spełnił najskrytsze marzenia.
Zarząd ROD „Słonecznik”
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Mieszkanka

Fot. P. KUBAN

Piechowic
27-letnia
Agnieszka Kocela występowała w barwach reprezentacji Polski w zakończonych
niedawno mistrzostwach świata w piłce
ręcznej w Danii. Aga ma za sobą bardzo
udane występy.
W meczu z Angolą, wygranym przez
reprezentację Polski, A. Kocela zdobyła
niezwykle ważną bramkę, ustalając wynik na 29:27. Ogółem w tym meczu nasza
lewoskrzydłowa zdobyła 7 goli i została
wybrana MVP spotkania. Było to bardzo
ważne spotkanie, gdyż zwycięstwo zapewniło biało-czerwonym awans do fazy
pucharowej.
A. Kocela jest piechowiczanką. Najpierw uczyła się w Szkole Podstawowej
nr 2, potem w gimnazjum, a następnie
w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych. Ukończyła Kolegium Karkonoskie w
Jeleniej Górze i obroniła dyplom magistra
na Akademii Wychowania fizycznego we
Wrocławiu. Kończy studia podyplomowe
w Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie.
– Od dziecka była bardzo wysportowana. Można powiedzieć, że piłka ręczna ma
olbrzymie szczęście, że Aga wybrała tę
dyscyplinę, bo ma ona predyspozycje do
uprawiania innych dyscyplin – przyznaje
Dariusz Jarosz, nauczyciel wychowania
fizycznego i trener piłki ręcznej, który pracował z A. Kocelą od trzeciej klasy szkoły podstawowej. Młoda piechowiczanka

szybko trafiła do klubu piłki
ręcznej Vitaralu-Jelfy Jelenia Góra, gdzie przeszła
przez praktycznie wszystkie
szczeble szkolenia. Z zespołem Jelfy, prowadzonym
przez D. Jarosza, zdobyły
w 2007 roku mistrzostwo Polski juniorek. Był to największy sukces w historii drużyn
młodzieżowych jeleniogórskiego klubu. Rok wcześniej
juniorki, także z Agnieszką
w składzie, wywalczyły brązowy medal. A. Kocela pierwotnie występowała na środku rozegrania, ale później, za
namową D. Jarosza, zmieniła
pozycję na lewe skrzydło.
Szło jej bardzo dobrze.
Trener Jarosz o Agnieszce
mówi w samych superlatywach. – Ma olbrzymi talent, jest pracowita
a przy tym bardzo poukładana – mówi.
– W zespołach młodzieżowych pełniła funkcję
kapitana drużyny, była takim cichym liderem.
Czy przewidział, że tak dobrze potoczy
się kariera Agnieszki? – Powinna się rozpocząć już kilka lat wcześniej, ale trochę
plany pokrzyżowały jej kontuzje – mówi.
A. Kocela karierę seniorską rozpoczynała w Jelfie Jelenia Góra. W 2011 roku przeniosła się do MKS-u Lublin. Z tą drużyną
zdobywała mistrzostwo Polski w latach
2013, 2014 i 2015, brązowy medal mistrzostw Polski w 2012 roku
i w tym samym roku Puchar Polski.
W reprezentacji Polski seniorek debiutowała 27 listopada 2010 w towarzyskim spotkaniu z Turcją.
Mimo tego, że na co dzień większość czasu spędza w Lublinie z drużyną, to nie zrywa kontaktu z Piechowicami. Tu ma wielu znajomych
i przyjaciół. Tutaj także mieszkają
jej rodzice i siostra. Mama Elżbieta prowadzi drogerię. Przyznaje, że
bardzo emocjonuje się występami
córki, ligowymi, ale także tymi na
mistrzostwach świata. – Cały czas
śledzimy to, co się dzieje. Trzymamy
mocno kciuki, cieszymy się z każdego gola i zwycięstwa reprezentacji – mówi mama zawodniczki. Jak
rodzina odebrała końcówkę meczu
z Angolą? – Był stres, a potem gol

Do 2011 roku A. Kocela reprezentowała jeleniogórski klub.

Fot. ZPRP

Nasza zawodniczka
na mistrzostwach świata

Piechowiczanka w barwach reprezentacji Polski.

i wielka radość – opowiada pani Elżbieta.
Podczas mistrzostw mama miała kontakt
telefoniczny z córką. – Rozmawiałyśmy po
każdym meczu, ale też staraliśmy się nie
dzwonić do niej za często, bo drużyna miała swoje obowiązki. Agnieszka czuła się
dobrze, nie narzekała. Zresztą, ona nigdy
nie narzeka, jest bardzo skromna – mówi
pani Elżbieta Kocela.
27-letnia reprezentantka Polski w Piechowicach była na przełomie listopada
i grudnia. Przyjechała do domu dosłownie
na kilka godzin, bo była na zgrupowaniu
kadry w Zielonej Górze i zawodniczki
otrzymały od trenera dzień wolnego.
Mama podkreśla, że Agnieszka stara się
każdą wolną chwilę spędzić w domu. – Kocha góry. Jak przyjeżdża to zawsze nas wyciąga na jakieś wycieczki. To podwójna przyjemność: raz, że jesteśmy razem, spędzamy
czas, a dwa – że w górach – mówi mama.
– My też czasami jeździmy do Lublina.
Rodzina nie może już doczekać się
świąt. Agnieszka na pewno przyjedzie
do Piechowic. Niestety, nie na długo. Już
w pierwszych dniach stycznia wznawiane
są rozgrywki ligowe i będzie musiała wrócić do swojego klubu.
Agnieszka jest świetnym przykładem dla
młodych sportowców z naszego miasta, że
można osiągnąć sukces, jeśli się tego chce
i ciężko się na to pracuje. Pozostaje nam
życzyć utalentowanej skrzydłowej dalszych sukcesów!
R. Zapora

12/15 GRUDZIEŃ 2015
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PRZEDSZKOLE nr 1

TYGRYSKI - wspomnienie o listopadzie
W listopadzie w celu zaznajomienia dzieci ze zwyczajami związanymi z tradycją andrzejek i pogłębienia więzi rodzinnych przez
wspólną zabawę odbyły się zajęcia otwarte
dla rodziców. Wszyscy uczestnicy w magicznym kręgu przepowiadali sobie przyszłość
poprzez różnego rodzaju wróżby. W tworzeniu atmosfery pomogły kostiumy wróżek
i wróżbitów, w które wcieliły się dzieci wraz
ze swoją wychowawczynią, a także czarne
koty, nietoperze, czarownice, tworzące magiczną dekorację. Ponadto półmrok z licznie
zapalonymi świecami, nastrojowa muzyka
i zapach wszechobecnego kadzidełka. Na koniec spotkania dzieci przy wsparciu rodziców
wykonały serwetkowe duszki, które zostały
uwiecznione na pamiątkowym zdjęciu. Przy
okazji tych zajęć uczestnicy zaznali dobrej
zabawy, dzieci nabyły nowych doświadczeń,
uczyły się rozumieć siebie i innych ludzi, a tak-

że otaczający świat. Natomiast mamy mogły
bliżej poznać swoje dzieci i ich rówieśników.
Dzięki uczestnictwu we wspólnych imprezach
przedszkolnych zawiązują się przyjaźnie między rodzicami, dziećmi i personelem.
Nauczyciel-wychowawca
mgr Wioletta Uram

Kto Ty jesteś – Polak mały”
– obchody Dnia Niepodległości
W dniu 12 listopada 2015 r. obchodziliśmy uroczyście „Dzień Niepodległości”.
Celem tej uroczystości było wzbudzenie
w przedszkolakach patriotyzmu i poczucia
świadomości swoich korzeni. Dzieci podczas akademii zaprezentowały swoją wiedzę na temat naszej ojczyzny. Śpiewając
hymn Polski, pieśni oraz recytując wiersze,
oddaliśmy hołd wszystkim, którzy walczyli na polu bitwy w obronie wolności naszej
ojczyzny. Serdeczne podziękowania za
przybycie i wspólne przeżywanie podniosłych chwil składamy wszystkim naszym
gościom panu Burmistrzowi Witoldowi
Rudolfowi, pani Dorocie Zimnej, panu
Dariuszowi Uzorko, wszystkim rodzicom
oraz całemu personelowi przedszkola.
Koordynator uroczystości
Nauczyciel – wychowawca
mgr Joanna Gawryś

PODZIĘKOWANIA

Serdeczne podziękowania za remont sali „ maluszków”, zakup farb z własnych funduszy
składam pani Joannie Piktel oraz panu Zbigniewowi Filuszowi.
Za pomoc w malowaniu i porządkowaniu sali po remoncie dziękuję pani Katarzynie Bartnickiej oraz panu Sewerynowi Buczkowi. Dziękuję również panu Bogdanowi Zapotockiemu-Zapalskiemu, za renowację mebli ,stolików i krzesełek, które stały się „ dumną ozdobą” naszej sali.
Ogrom zaangażowania rodziców, podejmowanie wspólnych działań na rzecz placówki, są godne
pochwały. Mogą służyć jako przykład wzorowej współpracy rodziców z przedszkolem.

Anna Grzywnowicz- Szawel

PRZEDSZKOLE nr 2

Dziękujemy, Pani Stasiu
13 listopada 2015 roku był ostatnim
dniem pracy naszej szefowej kuchni
pani Stanisławy Socha, która niezmiernie od 30 lat przygotowywała
ze swoim zespołem posiłki w naszym
przedszkolu. Swoje obowiązki zawsze
wykonywała sumiennie i z ogromną
troską o zdrowie przedszkolaków.
W swoim długim stażu karmiła niejedno pokolenie piechowiczan ale to nam
przypadł zaszczyt przeżycia z panią
Stasią ostatniego dnia jej pracy.
Dziś serwowane są posiłki zgodnie
z nowym rozporządzeniem, okraszone
sercem naszych pań kucharek. Dziś
też dzieci zatańczyły i zaśpiewały dla
swojej pani kucharki, a pani dyrektor
Bożena Woś wręczyła Pani Stasi wzruszający list gratulacyjny i podziękowania za wspaniałą pracę.
Po raz kolejny Pani Stasiu dziękujemy za wspaniałą pracę, pyszne
jedzenie, życzliwość, i troskę z jaką
traktowała Pani swoich podopiecznych.
Dzieci, Dyrektor , Grono Pedagogiczne
i Pracownicy Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Piechowicach

Spotkanie z policją
W dniu 11.12.2015 roku od
godziny 9.00 do 11.30 w Przedszkolu gościliśmy policjantów,
którzy na początku spotkania
omówili i przypomnieli zasady
bezpiecznego poruszania się po
drogach a szczególnie po wyremontowanym moście w Piechowicach. Następnie zaopatrzeni
w odblaski, prezenty od policjantów, ruszyliśmy na przejście dla
pieszych i most aby tam zweryfikować naszą wiedzę i umiejętności co do bezpiecznego poruszania się po mieście. Każda
grupa przeszła pod okiem policjantów po moście zachowując
należytą ostrożność. W trakcie
działań ukarano mandatami trzy
osoby, które nieprawidłowo przechodziły przez jezdnię.
Na zakończenie spotkania
dzieci dokładnie obejrzały wóz
policyjny i zadawały bardzo
dużo pytań, na które policjanci wyczerpująco odpowiadali.
Mamy nadzieje, że zdobytą wiedzą dzieci podzielą się ze swoimi
rodzicami i bliskimi.
B. Woś

Serdecznie dziękujemy pani sierżant Beacie
Sosulskiej-Baran i panu starszemu aspirantowi
Rafałowi Sarota.
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Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II

* Młodzi i zdolni gimnazjaliści
27 listopada 2015 r. odbył się w Piechowickim Ośrodku Kultury „V Przegląd
Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej”. Gimnazjaliści jak co roku wzięli
w nim udział. Wyróżnienie otrzymali: Julia
Szefer i Jakub Banasiak. W przyszłorocznym spotkaniu młodych piór również nas
nie zabraknie. Szerzej o tym piszemy obok.
15 grudnia 2015 r. Norbert Mazurek
weźmie udział w powiatowym etapie konkursu „zDolny Ślązak Gimnazjalista” z języka angielskiego, natomiast Paulina Hibner i David Pobandt wzięli udział w etapie
powiatowym tegoż konkursu ale z języka
niemieckiego.
Elżbieta Michalska

* Dzień bez papierosa
We wtorek, 1 grudnia 2015 roku w Gimnazjum odbył się happening pt. Dzień bez
Papierosa, który miał na celu uświadomienie młodzieży groźnych skutków nałogu.
Organizatorem happeningu był Samorząd
Uczniowski oraz koło teatralne pod opieką
pani Elżbiety Michalskiej.
Przygotowania do akcji trwały kilka tygodni. Uczniowie klas I - III przygotowywali
gadżety i plakaty antynikotynowe. Trzeba
przyznać, że mamy młodzież kreatywną
i utalentowaną artystycznie. Wykonane przez
nich dzieła można było podziwiać na wystawie w szkolnym korytarzu.
Warto podjąć wysiłek walki z nałogiem,
by nie zmagać się z przykrymi dolegliwościami zdrowotnymi. Na tą okazję pani
pedagog przygotowała ulotki antynikotynowe, które otrzymał każdy uczeń od fikcyjnego papierosa.
Dorota Kacprzycka
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Eliminacje miejskie w Piechowicach
Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
Tradycyjnie od
czterech lat w listopadzie odbywają
się w Piechowicach
eliminacje miejskie
Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy
Pożarniczej.
Organizatorem
wydarzenia, które
odbyło się 28 listopada była Ochotnicza Straż Pożarna
w Piechowicach
cie zadań publicznych. Czołowe miejsca
wspierana przez Urząd Miasta.
w turnieju zajęli członkowie Młodzieżowej
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Maracana wraca do rozgrywek

�������� �������)�������� ������"�����A� �� ���'��������!���������)�������������"�
������� ��2 �������� � �)�������"��..���� ����� ���������%"���� ��'��� �� �� �
�%��� ����� ��

Po blisko dwóch latach przerwy
Maracana Piechowice powróciła do rozgrywek ligi halowej.
Piechowicka drużyna występuje
w Jako Ekstraklasie Jeleniogórskiej Ligi Piłkarskiej. Występuje
w niej 10 drużyn.
Rozgrywki
piechowiczanie
zaczęli od dwóch zwycięstw. Na
inaugurację Maracana Pokonała
5:2 Dr Schneider (bramki zdobyli: Górgul x2, Wójcik, Strzałkowski oraz Kasperczyk). W drugim meczu Maracana pokonała 2:1 Gimnazjum
nr 3 (Górgul, Wójcik). W lidze tej grają zawodnicy zrzeszeni w klubach IV i III
ligi. Najtrudniejsze mecze jeszcze przed piechowicką drużyną. Rozgrywki potrwają do połowy lutego. Skład Maracany: Robert Zapora (br), Robert Charużyn,
Mariusz Skrobiszewski, Artur Strzałkowski (kpt.), Andrzej Kasperczyk, Kamil
Wójcik, Damian Górgul, Krzysztof Żwirko.

INFORMATOR PIECHOWICKI

Gratulacje dla młodych literatów
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„Wielkie brawa i gratulacje dla wszystkich
uczestników przeglądu literackiego. Jestem
pod wrażeniem waszej twórczości i dopiero
tutaj w Piechowicach uświadomiłem sobie,
jak dużo młodych ludzi ma potrzebę pisania.
Wszyscy jesteście wygrani !” mówił p. Jarosław Szczyżowski, członek Jury, do młodych
twórców uczestniczących w V Przeglądzie
Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży
organizowanym cyklicznie przez Piechowicki Ośrodek Kultury. W miniony piątek,
na scenie sali widowiskowej POK rywalizowało ze sobą 34 młodych miłośników słowa
pisanego. Wśród nich swoje opowiadania
i wiersze do udziału w przeglądzie literackim
zgłosiło 18 uczniów szkół podstawowych
oraz 16 uczniów szkół gimnazjalnych. Jury
V edycji przeglądu w składzie: Anna Jarosz,
Joanna Chmielewska, Kinga Szczap i Jarosław Szczyżowski, zapoznało się z utworami
młodych autorów jeszcze zanim każdy z nich
w piątkowe popołudnie przystąpił do publicznej prezentacji. Dzięki temu, że opowiadania i wiersze dostarczone były do organizatora już tydzień wcześniej , jury miało
czas na zapoznanie się z tekstem i wstępną
ocenę prac. Tym samym prezentacja utworów przed publicznością , która dla części
uczestników była nieco stresująca, pomogła
jedynie jury w podjęciu ostatecznych decyzji. Nie są to łatwe decyzje, gdyż poziom
prezentowanych prac z roku na rok jest coraz lepszy, a zainteresowanie piechowickim
przeglądem literackim wzrasta. Podczas
tegorocznej V edycji oceniano opowiadania
i wiersze uczniów reprezentujących szkoły
z Jeleniej Góry, Szklarskiej Poręby, Starej

Kamienicy, Podgórzyna oraz
Piechowic. W grupie wiekowej
uczniów kl. IV – VI Szkół Podstawowych, laureatami V Przeglądu Twórczości Literackiej
Dzieci i Młodzieży zostali:
kategoria WIERSZ:
I Miejsce – Krystian Turniak
kl. VI SP nr 1 w Piechowicach,
II Miejsce – Emilia Dyrko kl. IV
SP nr 1 w Piechowicach,
III Miejsce – Bartosz Stanisz –
Podgórski kl. IV SP nr 1
w Piechowicach,
kategoria
PROZA/OPOWIADANIE:
I Miejsce – Janina Lubaszka kl. IV
SP w Podgórzynie,
II Miejsce – Maja Michalik/kl. VI SP nr 1
w Szklarskiej Porębie,
III Miejsce – Emilia Wajdowicz/kl. V SP nr 1
w Szklarskiej Porębie,
w grupie uczniów
szkół ponadpodstawowych zwyciężyli,
kategoria WIERSZ:
I Miejsce – Julia Orlicka/kl. III Gimnazjum
w Starej Kamienicy,
II Miejsce – Nicoletta Litwin/kl. I Gimnazjum
nr 5 w Jeleniej Górze,
III Miejsce – Natalia Suda/kl. II Gimnazjum
w Starej Kamienicy,
kategoria PROZA/OPOWIADANIE:
I Miejsce – Bartłomiej Morański/kl. II Gimnazjum w Starej Kamienicy,
II Miejsce – Jakub Kukulski/kl. II Gimnazjum

przy ZSO nr1 w Jeleniej Górze,
III Miejsce – Anna Palińska/kl. II Gimnazjum
nr 1 w Jeleniej Górze,
wyróżnienia organizatora otrzymali:
• Oskar Kłyszyński /kat. proza/ kl. I Gimnazjum nr 5 w Jeleniej Górze,
• Jakub Banasiak /kat. proza/ kat. kl. I Gimnazjum w Piechowicach,
• Julia Szefer /kat. wiersz/ kl. I Gimnazjum
w Piechowicach,
• Sara Kowalewska /kat. wiersz/ kl. I Gimnazjum nr 1 w Jeleniej Górze.
Zwycięzcom serdecznie gratulujemy
i życzymy kolejnych sukcesów!

Mamy nadzieję ,że taka forma promowania oraz motywowania do pracy utalentowanych młodych twórców
zaowocuje w przyszłości doskonałymi
felietonami, reportażami lub bestsellerami literackimi, które każdy z nas
z radością będzie czytał.

POK

Miejskie Mikołajki 2015

Dzień Świętego Mikołaja to wielkie wydarzenie dla dzieci, szczególnie tych najmłodszych. Wzorem lat ubiegłych, Urząd Miasta
w Piechowicach przy współpracy podległych
jednostek, zawiązując Komitet Organizacyjny, zorganizował dla piechowickich dzieci
Miejskie Mikołajki. W tym roku w Piechowicach Świętego Mikołaja gościliśmy 7 grudnia. Miejscem spotkania był budynek OSP.
Naszych milusińskich przywitała zastępca
burmistrza miasta, Pani Dorota Piróg. W wesoły nastrój wprowadziły wspólnie śpiewane
piosenki pod akompaniamentem pana Wojciecha Zarównego. Uczniowie Publicznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II przedstawili

spektakl pt. „Kopciuszek”. Następnie najmłodsi mogli wysłuchać przepięknej opowieści ks. Proboszcza Ryszarda
Soroki o Świętym Mikołaju,
a przede wszystkim o tym,
że warto być dobrym. Po głośnym nawoływaniu na scenie
pojawił się Św. Mikołaj, który
obdarował dzieci prezentami.
Byli to najmłodsi mieszkańcy naszego miasta, maluchy
i przedszkolaki oraz uczniowie
klas I-III Szkoły Podstawowej
nr 1 w Piechowicach. Po otrzymaniu prezentów od Świętego Mikołaja, dzieci zostały poczęstowane piernikami, ufundowanymi przez
Piekarnię „Halutek” oraz POK.
Łącznie przygotowano i rozdano 500 paczek. W przygotowanie uroczystości zaangażowanych było wiele osób, którym
bardzo serdecznie dziękujemy. Szczególne
podziękowania kierujemy do ks. Proboszcza Ryszarda Soroki za zaangażowanie,
aktywny udział i przemawiającą do serc
opowieść. Dziękujemy 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 Sąsiedzie, Pani Annie GrzywnowiczSzawel, radnym Panu Zdzisławowi Jędrzejkowi, Panu Pawłowi Zackiewiczowi oraz
Pani Monice Sawickiej. Dziękujemy uczniom
koła teatralnego z naszego gimnazjum oraz
ich opiekunce Pani Elżbiecie Michalskiej.
Podziękowania składamy również sponsorom, bez których nie udałoby się zorganizować tak bogatych paczek. Są nimi: Huta Szkła
Kryształowego „Julia”, Pan Janusz Bryliński
– Firma „Wepa” Professional, Pani Halina
Ciepiela – Piekarnia „Halutek”, Panowie Dymitrakis Balarys i Paweł Lis – Apteka „Nad Kamienną”, Państwo Kamila Wydro-Bolek i Tomasz Bolek – Pizzeria „Bolo”, Pani Wiesława
Bąk – Radna Rady Powiatu Jeleniogórskiego,
Państwo Elżbieta i Jarosław Kuźniar – Apteka „Panaceum”, Pani Renata Unlot – Stacja
Paliw „Mṻller”, Pan Stanisław Mrozik z Firmy
Roboty Ziemne Mojesz, Radni Rady Miasta
Piechowice, Burmistrz Miasta Piechowice Pan
Witold Rudolf, Pani Zyta Bałazy – Nadleśniczy
Nadleśnictwa Szklarska Poręba.
Z upoważnienia Komitetu Organizacyjnego
Elżbieta Piątkiewicz-Pałka
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Drodzy Mieszkańcy Piechowic oraz Turyści
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
składamy Państwu serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,
ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.
Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,
poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia
towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.
Burmistrz Miasta Witold Rudolf
i pracownicy Urzędu Miasta

Przewodniczący Rady Miasta Paweł Zackiewicz
i Radni Rady Miasta Piechowice

Zdrowych spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła
świąt Narodzenia Pańskiego.
Odpoczynku od codziennego zabiegania
oraz chwili zadumy.
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia
w życiu osobistym i zawodowym życzy...

Grzegorz Rybarczyk
radny Powiatu Jeleniogórskiego

Pięknych Świąt Bożego Narodzenia
nasyconych wiarą, nadzieją i miłością
oraz
zdrowia, szczęścia i wielu radosnych dni
w nadchodzącym Nowym Roku

życzą

Radosnych świąt Bożego Narodzenia,
rychłego spełnienia każdego marzenia.
Ciepła, wiary i życzliwości,
a w Nowym Roku znalezienia miłości.

Wiesława Bąk
radna Powiatu Jeleniogórskiego

M ERRY

Zarząd Nieruchomość „Wspólny Dom” sp z o.o.
Zakład Usług Komunalnych sp z o.o.
Piechowicki Ośrodek Kultury
Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy
oraz Uczniowie i Wychowankowie:
Przedszkola nr 1 w Piechowicach,
Przedszkola nr 2 w Piechowicach,
Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach
oraz Publicznego Gimnazjum im Jana Pawła II
w Piechowicach

CH RI ST M A S

www.yourbusiness.com

Nadchodzące Święta Bożego Narodzenia
niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących
minionego okresu i planów na nadchodzący Nowy Rok.
W tych wyjątkowych dniach chcę Państwu życzyć
wiele zadowolenia i sukcesów z podjętych wyzwań.
Rafał Mazur
radny Powiatu Jeleniogórskiego
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