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Wiary, co góry przenosi,
nadziei, która nie gaśnie,
miłości w każdej ilości
od Bożej Dzieciny życzy…
Grzegorz Rybarczyk
Radny Powiatu Jeleniogórskiego

Pokój na ziemi ludziom,
a w niebie cisza gwiazd,
grają anieli, świat się chlebem dzieli.
Świat ma dziś świąteczny blask…
Pięknych i radosnych Świąt
Bożego Narodzenia!
dyrekcja i cała społeczność
Szkoły Podstawowej nr 1
Gimnazjum im. Jana Pawła II
Miejskiego Przedszkola nr 1
Miejskiego Przedszkola nr 2
w Piechowicach
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Budżet jeszcze w tym roku?
Władze poprzedniej kadencji przedłożyły w terminie projekt budżetu na 2019 rok.
Dochody oszacowano na kwotę 27,1 miliona złotych, wydatki – 30,8 mln. złotych.
Planuje się, że deficyt w wysokości 3,7
miliona złotych zostanie pokryty z kredytów, pożyczek oraz z wolnych środków.
Źródłami dochodów budżetowych gminy są: wpływy z podatków i opłat – 36,14
%, udziały w podatkach, stanowiących dochód budżetu państwa – 22,96 %, wpływy
od jednostek budżetowych – 0,71 %, pozostałe dochody własne – 4,93 %, subwencje
– 9,80 %, dotacje celowe na zadania własne – 3,57 %, dotacje celowe na zadania
zlecone – 16,85 %, dochody majątkowe –
5,03 %.
Zgodnie z przepisami, przygotowano
też tabelę zadań inwestycyjnych do zrealizowania w 2019 roku. Owe zadania opiewają na kwotę prawie 6 milionów złotych.
Największą pozycję w tym zestawieniu
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Nowy samochód dla strażaków PSP
Państwowa Straż Pożarna w Jeleniej
Górze wzbogaciła się o nowy samochód
ratowniczo-gaśniczy. Do jego zakupu dołożyło się Miasto Piechowice.
Jest to samochód na podwoziu firmy
Renault z napędem na cztery koła. To tzw.
auto pierwszowyjazdowe. – Będzie jeździło praktycznie do wszystkich zgłoszeń: pożarów, miejscowych zagrożeń, wypadków
i kolizji – wymienia brygadier Radosław
Fijołek, komendant Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze. – To auto będzie
służyło na co dzień w centrum przy ul. Sudeckiej. Jeżeli postawimy je obok jeżdżącego dotąd wysłużonego mercedesa Atego
z 2003 roku to dzieli je przepaść technologiczna.
Renault kosztował około 800 tysięcy
złotych. Środki na jego zakup pochodzą
częściowo z budżetu państwa, m.in. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, a także ze środków
wojewódzkich (z wojewódzkiego funduszu). Spory wkład miało Miasto Jelenia
Góra. Dołożył się także powiat jeleniogórski a także gminy powiatu, w tym Piechowice, które przekazało na ten cel około 6
tysięcy złotych.
Piechowice pomagają także policji. Sfinansowano zakup samochodu Opel Mokka
za kwotę 42 500,00 złotych.
Przekazanie tego pojazdu nastąpi na
przełomie roku.
R. Z.
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Będzie odwiert termalny?
W ramach Karkonoskiego Klastra
Energii, do którego przystąpiły Piechowice, przewiduje się wykonanie na terenie naszego miasta odwiertu do złóż
termalnych.
Jak mówi burmistrz Piechowic Jacek
Kubielski, inwestycję można w całości
sfinansować ze środków zewnętrznych.
Po stronie gminy pozostanie ciężar przygotowania dokumentacji oraz projektu
robót geodezyjnych wraz ze stosownymi
pozwoleniami. Szacuje się, że będzie to
około 40 tysięcy złotych. Pieniądze na ten
cel mają zostać zabezpieczone w przyszłorocznym budżecie.
W tym momencie brane są pod uwagę dwie lokalizacje. Pierwsza to okolice
stadionu Lechii a druga – okolice ulicy
Słowackiego, na wysokości budynku
Boczna 7. Więcej na ten temat napiszemy wkrótce.

Burmistrz
Miasta Piechowice

działając na podstawie art. 30 ust. 2
pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r.
poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 35
ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z
2018r. poz. 2204) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Piechowicach
zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do :
1) dzierżawy pod numerem
RG.6845.15.2018
2) sprzedaży pod numerem RG.
6840.1.12.2018
Wykazy są dostępne do wglądu w godzinach pracy Urzędu.
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Klub seniora – to realne!
Trwają prace związane z przygotowaniem
wniosku o dofinansowanie utworzenia w Piechowicach Klubu Seniora. Jest już wstępnie
wskazana lokalizacja.
Władze chcą skorzystać z pieniędzy samorządu województwa dolnośląskiego. Istnieje możliwość pozyskania dotacji w kwocie
25 tysięcy złotych na przystosowanie pomieszczeń i wyposażenie lokalu pod klub seniora.
Jest już wstępnie wybrana lokalizacja.
Klub ma się mieścić w lokalu miejskim przy
ul. Kamiennej 1. Dawniej był tam bar piwny, a później sklep rowerowy. W ramach

tego zadania zostałaby przygotowana sala do
spotkań wraz z aneksem kuchennym, dwie
toalety, szatnia, pokój do zajęć rehabilitacyjnych wraz z prysznicem. W środku miałoby
być zamontowane ogrzewanie kominkowe
co spowodowałoby, że lokal będzie bardzo
przytulny. Termin składania wniosków mija
4 stycznia 2019 roku.
Burmistrz Jacek Kubielski podkreśla, że
utworzenie klubu jest rozwiązaniem tymczasowym. Docelowo należałoby myśleć nad utworzeniem domu seniora w naszym mieście. Podjął już wstępne rozmowy w tej sprawie.

Znikną „dzwony”, ale jeszcze nie teraz
Miasto przedłużyło
o dwa miesiące obowiązujące dotychczas
umowy na odbiór odpadów komunalnych.
To oznacza, że śmieci
będą wywożone według obowiązującego
wciąż harmonogramu.
Docelowo
władze miasta rozważają
zmianę w regulaminie
utrzymania porządku
i czystości w mieście.
Punkty selektywnej zbiórki odpadów często zamieniają się w dzikie wysypiska.
Polegałaby ona na likwidacji tzw. gniazd do
dzwonów? Posegregowane odpady będą
selektywnej zbiórki odpadów. Zdaniem burmistrza Jacka Kubiel- odbierane bezpośrednio z nieruchomości.
skiego, nie są one utrzymywane w należy- Planuje się, że zmiany nastąpią od marca
tej czystości i tworzą się przy nich małe, 2019 roku.
O szczegółach będziemy informować.
dzikie wysypiska wszelkich odpadów.
R. Z.
Co miasto zaproponuje w zamian tzw.

O zmianach w Zakladzie Usług Komunalnych
W połowie mijającego roku doszło do połączenia dwóch miejskich spółek: Zakładu
Usług Komunalnych i Zarządu Nieruchomościami „Wspólny Dom”. Powstała nowa
spółka: Zakład Usług Komunalnych. Działania te podjęto w celu obniżenia kosztów
funkcjonowania spółek. W ostatnim czasie, w
efekcie bardzo wstępnej kontroli ujawniono
niegospodarność w nowej spółce. Chodziło o
przerost zatrudnienia i naruszenie przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych w części tzw. in-house. Zasada jest taka, że spółka
gminna świadcząca usługi w ramach tzw. inhouse, może świadczyć także usługi na rynku konkurencyjnym, ale nie mogą stanowić
one istotnego elementu ich działalności, a
jedynie marginalny czy pomocniczy. Wymagane jest utrzymanie wskaźnika in-house na
poziomie powyżej 90%, o którym mowa w
art. 67 ustawy prawo zamówień publicznych.

W celu osiągnięcia ww. wskaźnika nowa prezes spółki Małgorzata Dzikowska podjęła
niezwłoczne działanie w celu osiągnięcia
powyższego wskaźnika. W tym celu wypowiedziała umowy o zarzadzaniu nieruchomościami wspólnymi. Po tych zmianach
spółka będzie zarządzać jedynie substancją
mieszkaniową gminy, czyli lokalami gminnymi, budynkami gminnymi oraz wykonywać inne usługi komunalne, włącznie z
zarządzaniem cmentarzem (jak dotychczasowy ZUK).
Zarządzanie nieruchomościami przejmą
natomiast niezależne podmioty, działające na
rynku. Część pracowników, którzy dotąd w
ramach ZUK-u zajmowali się tym zadaniem,
organizuje się w ramach własnej działalności
gospodarczej i będzie chciała zaproponować
wspólnotom przejęcie zarządzania ich nieruchomościami. Burmistrz Piechowic Jacek

Kubielski uspokaja, że jest to wygodne rozwiązanie i że wszystkie projekty dotyczące
rewitalizacji budynków, także we wspólnotach z udziałem miasta, będą kontynuowane.
Umowy zostały rozwiązane z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Liczy się on od początku grudnia do
końca maja przyszłego roku. Oznacza to, że
do końca maja wspólnotami będzie zarządzał
ZUK. Oczywiście jest propozycja, by wspólnoty mogły już teraz powierzać zarządzanie
innym podmiotom, jeśli wystąpią o skrócenie
okresu wypowiedzenia. Jest to o tyle wygodne, że najlepszy moment na zmianę zarządcy
to przełom roku, kiedy to kończy się rok obrachunkowy. Istnieje też możliwość, by nowa
spółka pracownicza przejęła zarządzanie
wspólnotami w okresie wypowiedzenia w ramach powierzenia tego zadania przez ZUK.
R.Z.
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Mikołajki miejskie za nami
6 grudnia w sali OSP w Piechowicach
z dziećmi z piechowickich szkół i przedszkoli spotkał się wyjątkowy gość - Św.
Mikołaj, który dla każdego miał nie tylko dobre słowo ale też drobny upominek.
Spotkanie rozpoczęło się od wspólnego
śpiewania świątecznych piosenek, a ksiądz
proboszcz Ryszard Soroka przybliżył najmłodszym postać Świętego Mikołaja. Po
wspólnej zabawie dzieci otrzymały paczki,
ufundowane przez Urząd Miasta w Piechowicach oraz sponsorów.
Dziękujemy darczyńcom za życzliwość,
wsparcie i bezinteresowną pomoc przy realizacji Mikołajków Miejskich 2018: Apteka nad Kamienną, Apteka Arnika, Hotel
Barok, Tadeusz Gołębiewski, Huta Julia,
Jolanta Piwowarska, Polcolorit, Renata
Unolt, Luiza Pyziak.

Jak co roku, na najmłodsze dzieci z Michałowic czekała niespodzianka mikołajkowa. Tym razem było to spotkanie z Mikołajem, które zostało
zorganizowane 8 grudnia przez mieszkańców w
Schronisku Młodzieżowym „Złoty Widok”. Czekając na wizytę Świętego Mikołaja dzieci przygotowały ozdoby świąteczne, którymi przystroiły
choinkę. Czas upływał przy zabawie i muzyce.
Świąteczną atmosferę dopełniały przygotowane
przez starszych Michałowiczan wypieki.
Punktem kulminacyjnym było pojawienie się niecierpliwie oczekiwanego Gościa oraz oczywiście

Michałowickie Mikołajki

rozdanie prezentów. Dla dorosłych była to okazja do poznania sąsiadów i wymiany pomysłów na kolejne, podobne spotkania. Szczególnie, że jak się okazuje,
same najmłodsze dzieci stanowią w Michałowicach całkiem liczną gromadkę...
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym mieszkańcom za ich udział oraz
hojność.
A.Z.
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Rada uchwaliła...
Na I Sesji, która odbyła się w dniu
21 listopada 2018 roku, Rada Miasta Piechowice podjęła następujące
uchwały:
• Uchwała nr 1/I/2018 Rady Miasta
Piechowice z dnia 21 listopada 2018
roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Piechowice
• Uchwała nr 2/I/2018 Rady Miasta
Piechowice z dnia 21 listopada 2018
roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Piechowice
• Uchwała nr 3/I/2018 Rady Miasta
Piechowice z dnia 21 listopada 2018 roku
w sprawie powołania Przewodniczących
komisji stałych Rady Miasta Piechowice
Na II Nadzwyczajnej Sesji, która
odbyła się w dniu 29 listopada 2018
roku, Rada Miasta Piechowice podjęła następujące uchwały:
• Uchwała nr 4/II/2018 Rady Miasta
Piechowice z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie wysokości stawek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości
• Uchwała nr 5/II/2018 rady miasta
Piechowice z dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości stawek
podatku od środków transportowych w
2019 roku
• Uchwała nr 6/II/2018 Rady Miasta
Piechowice z dnia 29 listopada 2018
r. w sprawie zmiany budżetu Gminy
Miejskiej Piechowice na rok 2018
• Uchwała nr 7/II/2018 Rady Miasta
Piechowice z dnia 29 listopada 2018 r. w
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice
• Uchwała nr 8/II/2018 Rady Miasta
Piechowice dnia 29 listopada 2018 r.
w sprawie ustalenia diet dla radnych,
przewodniczących komisji oraz przewodniczących zarządów osiedli Gminy
Miejskiej Piechowice
• Uchwała nr 9/II/2018 Rady Miasta
Piechowice z dnia 29 listopada 2018 r. w
sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Piechowice
• Uchwała nr 10/II/2018 Rady Miasta
Piechowice z dnia 29 listopada 2018 r. w
sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej, ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz powołania komisji stałych Rady
Miasta Piechowice, ustalenia zakresów
ich działania i składów osobowych
Pełne teksty uchwał publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Rada Miasta - Uchwały.
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Konkurencja dla firm
transportowych
Najniższe stawki w okolicy i jedne z
najniższych w Polsce ustaliła Rada Miasta Piechowice. Chodzi o podatki dla firm
transportowych. Samorząd chce w ten sposób zaprosić do współpracy firmy z całej
Polski.
Od razu uspokajamy: nie chodzi o to, by
Piechowice utonęły pod kołami ciężkich
samochodów, ale o to, by firmy ogólnopolskie rejestrowały u nas jedynie swoje biura
i tu płaciły podatki od swojej działalności.
Ma to zwiększyć wpływy do budżetu miasta z tego tytułu.
Na czym polegają zmiany? Właściciele
firm transportowych będą płacić najniższe
możliwe (przewidziane ustawą) podatki.
Dla przykładu: stawka za samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej
od 9 do 12 ton włącznie wynosiła do tej
pory 1071 złotych. Obecnie będzie to 110
złotych. Firmom transportowym
ma to dać oszczędności, miastu
– dodatkowe wpływy do budżetu. Obecnie wpływy z tego tytułu były stosunkowo niewielkie,
gdyż w Piechowicach działało
jedynie kilka takich firm.

– Podobny ruch stosowały już inne gminy w regionie, uzyskując dobry efekt. Niemniej oferta Piechowic jest jeszcze bardziej
konkurencyjna – mówi Jacek Kamiński,
przewodniczący Rady Miasta Piechowice.
Pozostaje pytanie, gdzie firma, która
zainteresowałaby się ofertą, miałaby zarejestrować swoje biuro? – Dysponujemy
wolnymi pomieszczeniami na terenie Zakładu Usług Komunalnych, które jesteśmy
w stanie wynająć praktycznie od ręki, po
niewygórowanych stawkach – mówi burmistrz Piechowic Jacek Kubielski.
Zainteresowanych szczegółową ofertą
odsyłamy do pełnej treści uchwały, która
znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej – Uchwała nr 5/II/2018 r. z 29 listopada 2018 roku.
R. Z.

Zmiany w użytkowaniu
wieczystym
Z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych
na cele mieszkaniowe przekształca się w
prawo własności tych gruntów. Powyższa
regulacja weszła w życie na mocy ustawy
z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu
prawa użytkowania wieczystego gruntów
zabudowanych na cele mieszkaniowe w
prawo własności tych gruntów. Poprzez
grunty zabudowane na cele mieszkaniowe
należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
1. mieszkalnymi jednorodzinnymi,
2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w
których co najmniej połowę liczby lokali
stanowią lokale mieszkalne,
3. o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz
z budynkami gospodarczymi, garażami,
innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi
prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Burmistrz Miasta Piechowice zobowiązany jest do wydania z urzędu, nie później
niż w terminie 12 miesięcy od dnia przekształcenia (lub w terminie 4 miesięcy od
dnia otrzymania wniosku) zaświadczenia,
potwierdzającego ujawnienie prawa własności gruntu w Księdze Wieczystej. We
wskazanym zaświadczeniu zostanie potwierdzone przekształcenie oraz przekazana zostanie informacja o obowiązku wnoszenia rocznej opłaty przekształceniowej
oraz wysokości i okresie jej wnoszenia.
Więcej informacji w tym zakresie zostanie przekazana Państwu w najbliższych
wydaniach Informatora Piechowickiego, a
ze szczegółami można zapoznać się również w Referacie Gospodarczym i Nadzoru
Właścicielskiego tut. Urzędu (pokój nr 21,
tel. 75 75-48-917).
Marek Piwowarski
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Nabór wniosków na „wymianę pieców” do 29.03.2019 r.

Czyściej i cieplej

Program „wymiany kotłów stałopalnych
starej generacji na przyjazne środowisku
źródła ciepła na terenie Gminy Miejskiej
Piechowice” cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W drugim etapie naboru
wniosków kolejne 54 rodziny otrzymały
dofinansowanie. Z programu będzie można
skorzystać przynajmniej do marca przyszłego roku.
Od momentu rozpoczęcia programu łącznie zostało zlikwidowanych 97 kotłów stałopalnych, w tym 44 w lokalach mieszkalnych
i 53 w domach jednorodzinnych. Uruchomiono 79 instalacji opartych na przyjaznym
źródle produkcji ciepła: 59 kotłów gazowych, 15 kotłów biomasowych 5 klasy, 3
kotły na paliwo stałe 5 klasy, 2 piece elektryczne. Wartość wykonanych prac opiewa
na kwotę 1.338.196,14 zł, z czego dotacja
stanowi 627.506,77 zł.
Mieszkańcy, którzy są w trakcie realizacji
lub wykonali instalację, a nie zdążyli złożyć
wniosku w terminie do końca października
bieżącego roku, będą mogli liczyć na refundację. Informujemy, że zawarto aneks do
umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska wprowadzający nowy termin
wykonania zadania – do 29.03.2019 r.
Przypominamy, że założeniem programu
jest trwała likwidacja kotłów stałopalnych
na rzecz uruchomienia przyjaznego źródła
produkcji ciepła, takie jak:
1) kotły gazowe;
2) kotły na olej lekki opałowy;
3) piece zasilane prądem elektrycznym;
4) kotły na paliwa stałe (co najmniej 5 klasa wg PN-EN 303-5:2012);
5) kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa
wg PN-EN 303-5:2012) o wilgotności biomasy poniżej 20%;
6) OZE – pompy ciepła, kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elek-

trownie wiatrowe – służące zasileniu źródła.
Dotacja będzie przydzielana w wysokości
do 50 procent poniesionych kosztów kwalifikowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu mieszkalnym
lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym,
w maksymalnej wysokości do:
• dla domu jednorodzinnego – 10.000,00 zł;
• dla mieszkania w budynku wielorodzinnym – 7.000,00 zł;
• w przypadku kotłowni zasilającej w ciepło budynek wielorodzinny limit kosztów
kwalifikowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę obsługiwanych mieszkań – jako iloczyn tej liczby
i kwoty – 4.000,00 zł.
Dotacja przysługuje na zadania obejmujące zmianę systemu ogrzewania na przyjazne
środowisku źródła ciepła w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze
mieszkalnym zlokalizowanych na terenie
Piechowic dla:
• właściciela lokalu mieszkalnego lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym –
osoby fizycznej, w tym osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą w lokalu
mieszkalnym;
• wspólnoty mieszkaniowej, której członkowie korzystają z ciepła wytworzonego we
wspólnej kotłowni;
• najemcy lokalu komunalnego.
Dotacja może być udzielona wyłącznie na
dofinansowanie zakończonego zadania, z tytułu poniesionych kosztów koniecznych do
realizacji zadania (koszty kwalifikowane),
w szczególności:
1) koszt przygotowania dokumentacji technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do
realizacji zadania;
2) koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w przypadku likwidacji wszystkich

źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem),
3) koszt zakupu i montażu nowego źródła
ciepła;
4) koszt przyłączy gazowych i energetycznych;
5) koszt zakupu i montażu nowej instalacji
technologicznej kotłowni wraz z niezbędną
aparaturą kontrolnopomiarową, instalacją
elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem
na paliwo oraz systemem odprowadzania
spalin – w przypadku kotłowni zasilających
w ciepło budynki wielorodzinne;
6) koszt zakupu i montażu źródła energii
z OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa);
7) koszt zakupu i montażu wewnętrznej instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), centralnego ogrzewania
(c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) –
tylko w przypadku likwidacji starego źródła
ciepła zasilanego paliwem stałym (dotyczy
likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem);
8) zbiornik na ciepłą wodę użytkową;
9) koszt zakupu i montażu wkładów kominowych;
10) koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła;
11) koszt wykonanych opinii kominiarskich.
Do kosztów kwalifikowanych nie można
zaliczyć m.in. takich elementów jak:
koszt nadzoru nad realizacją,
zmiana konstrukcji dachu i pokrycia dachowego,
koszt robót wykonanych siłami własnymi
przez Beneficjenta końcowego.
Okres kwalifikowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 01 stycznia 2017 roku,
a kończy wraz z końcem realizacji „Programu” tj. w dniu 29 marca 2019 r.
Z wypełnionym wnioskiem o udzielenie
dotacji i wymaganymi załącznikami należy zgłosić się do Referatu Gospodarczego
i Nadzoru właścicielskiego w Urzędzie Miasta Piechowice pok. nr 17 i 20. W marcu
z udziałem gminnej komisji rozpoczną się
odbiory zgłoszonych instalacji. Zgodnie z
zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
we Wrocławiu wypłaty dotacji dla mieszkańców przewiduje się w na koniec kwietnia
2019 r. Do wykorzystania pozostała kwota
176.938,11 zł. O przyznaniu dofinansowania
decyduje kolejność złożonych wniosków.
Pomocy w prawidłowym wypełnieniu
wniosków udziela Kierownik Referatu Gospodarczego i Nadzoru Właścicielskiego w
Urzędzie Miasta Piechowice – Radosław
Burchacki, tel. 75/75-48-915; 535 596 496.
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Było zimowo i pięknie

W

spaniała zabawa podczas biegu
i mnóstwo endorfin wydzielonych podczas morsowania.
Wszystko to działo się podczas sobotniej
(15 grudnia) 2. edycji biegu Kropelka Run
i Piechowickiego Morsowania. – To znakomita promocja miasta – podkreślił burmistrz Piechowic Jacek Kubielski.
Do biegu zapisało się 150 osób, ale gdyby nie limit narzucony przez organizatorów, mogłoby być ich dwa razy tyle. Dość
powiedzieć, że zapisy skończyły się już 10
godzin po uruchomieniu. Do ostatnich dni
napływały pytania, czy ktoś w międzyczasie nie zrezygnował. Niestety, ze względów
organizacyjnych nie można było go zwiększyć. Przyjechali biegacze z 51 miejscowości, m.in. z Wrocławia, Wałbrzycha, Legnicy, Żar, Żagania, Poznania czy Szczecinka.
Bieg odbył się w Górzyńcu, tuż za szlaba-

nem przy drodze na
Rozdroże Izerskie.
Trasa liczyła 10 kilometrów i wiodła
leśnymi ścieżkami.
Była to trasa – jak
podkreślają organizatorzy – o dwóch
twarzach. Pierwsze
4 kilometry to morderczy, alpejski bieg
pod górę. Druga
twarz Kropelki Run
jest dużo łagodniejsza. To długi zbieg, podczas którego można podziwiać widoki. A w
sobotę 15 grudnia było co podziwiać. Biegaczy przywitał bajkowy wręcz krajobraz:
śnieg na drodze i na drzewach. Biały puch
lekko prószył podczas samego startu. Mimo
tego, niektórzy zdecydowali się pobiec w
samych spodenkach i rękawiczkach, niczym ice
mani.
– Piękna sceneria i fantastyczny klimat. Można
się oderwać od tej szarej
rzeczywistości – odpowiada Daniel Maciejewski, jeden z uczestników.
– Atmosfera jest świetna. Widać, że ten bieg
organizują biegacze, a
nie biznesmeni, którzy
nastawieni są wyłącznie

na zysk – pochwalił Jacek Jolibski, który
po raz drugi z rzędu zwyciężył w kategorii open Kropelki Run. Drugie miejsce zajął Michał Kur a trzecie – Jakub Kulesza.
Wszyscy trzej na mecie byli bardzo zadowoleni.
Wśród pań najlepsza była Katarzyna
Choma, która wyprzedziła Dianę Potęgę i
Magdalenę Dul.
Po raz pierwszy rozegrano też mistrzostwa Piechowic w Biegu Zimowym. W kategorii mężczyzn zwyciężył Andrzej Paczos
a w kategorii kobiet – Ewelina Jedziniak,
która jest zarazem przewodniczącą komisji
sportu rady miejskiej.
To jednak nie wszystko. Po biegu rozpoczęło się Piechowickie Morsowanie. Wzięło
w nim udział około stu morsów. To blisko
dwa razy więcej, niż przed rokiem. Połowa
z nich to biegacze, ale było też sporo osób,
które przyjechało na Kropelkę tylko po to,
by zanurzyć się w lodowatej wodzie. Nie
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zabrakło też Piechowickich Morsów, nieformalnej grupy, która zrodziła się ponad rok
temu i w sezonie zimowym regularnie zażywa kąpieli w wodach Małej Kamiennej.
Na koniec uczestnicy przeszli do ośrodka
Potok, gdzie odbyła się ceremonia wręczenia nagród oraz biesiada przy ognisku. Na
biegaczy czekał też ciepły posiłek – pyszna
zupa gulaszowa.
Laureaci poszczególnych konkurencji
otrzymali nagrody rzeczowe oraz nietypowe puchary – kropelki zatopione w szkle.
– To fantastyczna promocja miasta. Tym
bardziej, że Piechowice nie do końca mogą
konkurować z głównymi ośrodkami turystycznymi w regionie, ale nasze miasto
ma ogromne walory: wspaniałe góry, potoki. No i wspaniałych ludzi – podkreślał
w wywiadach prasowych burmistrz Jacek
Kubielski, który był obecny na całej imprezie. Gratulował biegaczom, którzy zmęczeni meldowali się na mecie. Przyglądał się
morsom a potem wręczał nagrody.
W imprezie uczestniczyła też spora grupa
radnych. Oprócz tych, którzy współorganizowali Kropelkę, byli: przewodniczący
Jacek Kamiński, wiceprzewodniczący Dariusz Kluk, przewodniczący komisji: Ewelina Jedziniak i Joanna Wąsiewska.
Impreza miała akcent charytatywny.
Podczas biegu i pod wodospadem zbierano
datki na rzecz pogorzelców, którzy w październiku stracili dach nad głową. Do puszki trafiło blisko pół tysiąca złotych.
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Najlepsi w Mistrzostwach Piechowic w Biegu Zimowym: 1. Andrzej Paczos,
2. Jacek Wojtaszek, 3. Waldemar Kojro (wyjechał przed dekoracją).

Organizatorami 2. Kropelki Run i Piechowickiego Morsowania byli: Miasto Piechowice, Grupa Biegam dla Zdrowia oraz
firma RFH Group. Partnerzy i sponsorzy:
Nadleśnictwo Szklarska Poręba, Związek
Gmin Karkonoskich, Karkonoski System
Wodociągów i Kanalizacji, Hurtownia
Oaza Jelenia Góra, radni Robert Zapora i
Leon Smolczyński, firma Stoor, IPA, Stajnia Rybnica, Muzeum Sentymentów, WIK,
Time Gates Bramy Czasu, Avalanche Sklep

Górski, Street Cofee, Idea Geting Leasing.
Patronat medialny: Muzyczne Radio,
nj24.pl, Nowiny Jeleniogórskie, Strimeo
TV, 24jgora.pl.
W imieniu organizatorów dziękuję bardzo i zapraszam na kolejną edycję biegu
i morsowania, już za rok! Szczególne podziękowania dla Anny Szalej-John, Kierownik Referatu Spraw Społecznych, za
ogromne wsparcie organizacyjne.
Robert Zapora

Ewelina Jedziniak zwyciężyła w mistrzostwach Piechowic w kategorii
kobiet. Na trzecim istopniu podium stanęła Anna Neuwiem.
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Powiew Wolności
Cóż to takiego ?
Powiedz mi kolego
- To spokój w przestrzeni
i uśmiech słońca
- Przyjaźń i miłość
która nie ma końca
- Jaskółka w locie
i zgoda w Narodzie
- Czyste powietrze
roześmiane dzieci
- Dla Ojczyzny czyny
i dzielne dziewczyny
- Konstytucja przestrzegana
i modlitwa z rana
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Nowe książki w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna wzorem lat
poprzednich zakupiła nowości wydawnicze ze
środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach „ Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” , który
szczególny nacisk kładzie na poprawę stanu
czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie
roli bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako lokalnych ośrodków życia
społecznego stanowiących centrum dostępu do
kultury i wiedzy. W roku bieżącym pozyskano
środki finansowe w wysokości 1730 zł.
Nowo zakupione pozycje książkowe przeszły już wszystkie etapy przygotowania
do wypożyczeń od ewidencji, opracowania
przez oprawę do nadania sygnatur. Tysiące
ciekawych historii, w których uwikłane są
miliony bohaterów, olbrzymia doza wiedzy
zawarta w literaturze popularno-naukowej,
historie ludzkie, opowiadania, reportaże
i wiele innych bestsellerów trafiły już na
półki i czekają na Was Czytelnicy.
Zapraszamy do biblioteki!

Urszula Musielak
Stowarzyszenie w Cieniu Lipy
Czarnoleskiej

Koło nr 9 PZERiI informuje
1 grudnia 100 członków i sympatyków
wzięło udział w zabawie andrzejkowej,
która upłynęła w atmosferze tajemniczości i magii. Piechowiccy Seniorzy
nie pierwszy raz udowodnili, że dobra
zabawa i humor nie są zależne od daty
urodzenia. Impreza odbyła się w sali
OSP, a do tańca przygrywał, zapewniając

fantastyczną magiczną atmosferę, zespół
p. M. Fligiera. Dobra wróżka Dominika
(członkini zespołu) przekazując uczestnikom magicznych konkursów oczekiwane wiadomości, wywołujące głośne
uśmiechy i aplauz, powodowała wzrost
świetnej atmosfery. Dodatkowo smaczne
posiłki, które serwował bar Oliwia spo-

wodowały, że kolejna impreza integracyjna była udana.
W styczniu 2019 r. odbędzie się zebranie
sprawozdawcze koła nr 9, na którym podsumowana zostanie praca zarządu w roku
2018 r. i poinformujemy o planie przedsięwzięć w roku 2019. Dokładny termin zebrania podany zostanie w ogłoszeniach.
Zarząd koła nr 9

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
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Komisje rady
już działają
Podczas II Nadzwyczajnej Sesji Rady
Miasta Piechowice, która odbyła sie 29
listopada 2018 roku, zostały wybrane
składy komisji stałych rady. Niżej podajemy składy tych komisji:
1. Komisja Rewizyjna.
1) Przewodniczący Leon Smolczyński,
2) Zastępca przewodniczącego Mariusz
Łojko,
3) Danuta Cal,
4) Agnieszka Szalej,
5) Józef Nadolny.
2. Komisja Skarg, Wniosków
i Petycji
1) Przewodnicząca Danuta Cal,
2) Zastępca przewodniczącej Paweł Zackiewicz,
3) Ewelina Jedziniak,
4) Agnieszka Szalej,
5) Józef Nadolny.
3. Komisja ds. Finansów i Rozwoju
Lokalnego.
1) Przewodnicząca Joanna Wąsiewska,
2) Radosław Bieniek,
3) Leon Smolczyński,
4) Robert Zapora.
4. Komisja ds. Komunalnych,
Rolnych i Ochrony Środowiska.
1) Przewodniczący Marcin Ramski,
2) Mariusz Łojko,
3) Wojciech Zarówny,
4) Dariusz Uzorko.
5. Komisja ds. Bezpieczeństwa,
Pomocy Społecznej i Profilaktyki.
1) Przewodniczący Robert Zapora,
2) Dariusz Uzorko,
3) Paweł Zackiewicz,
4) Dariusz Kluk,
5) Ewelina Jedziniak.
6. Komisja ds. Edukacji, Sportu,
Kultury i Turystyki.
1) Przewodnicząca Ewelina Jedziniak,
2) Marcin Ramski,
3) Wojciech Zarówny,
4) Robert Zapora,
5) Jacek Kamiński.
Zakresy działania komisji stałych
można znaleźć w z załącznikach do
uchwały (Uchwała nr 10/II/2018), które
można znaleźć w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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Szanowni Państwo!
Dziesiątki tysięcy słów, setki artykułów,
wywiady z ciekawymi ludźmi. Przez ostatnich 6 lat miałem przyjemność redagować
„Informator Piechowicki”. Podkreślam słowo przyjemność, gdyż do każdego kolejnego
wydania podchodziłem z dużą otwartością
i energią. Przez ten czas poznałem wielu
fantastycznych ludzi, piechowiczan pełnych
pasji i wartości. Opisywałem ich w rubryce „Nasi mieszkańcy”. Ale nie tylko tym się
zajmowałem. Relacjonowałem imprezy, opisywałem decyzje rady. Odkrywałem na nowo
miasto, które przecież znam. Poznawałem
jego historię, nieznane dotąd fakty, niekiedy
nabierałem nowego spojrzenia na wiele wydawałoby się oczywistych spraw.
Każda rola się kiedyś kończy. Ja wybrałem
inną drogę – dzięki zaufaniu Mieszkańców zostałem radnym, co w pewnym sensie wyklucza
moją działalność w dotychczasowej formie. Jest
to ostatni numer, wydany spod mojej ręki. Od

stycznia prowadzenie biuletynu przejmie nowy
wydawca. Oczywiście, będę mu służył radą. Nie
zniknę też z łam całkowicie, od czasu do czasu
będę pisał o sprawach ważnych dla mnie jako
radnego oraz z zakresu działalności, którą się
zajmuje. Nie będę już jednak zajmował się redagowaniem.
Wszystkim, z którymi miałem przyjemność współpracować przez te 6 lat, bardzo
serdecznie dziękuję. Przede wszystkim burmistrzowi Witoldowi Rudolfowi, oraz pracownikom urzędu, z którymi byliśmy na tzw.
pierwszej linii frontu: Monice Dobruckiej,
Marcie Głowali, Jarosławowi Bumażnikowi oraz Annie Szalej-John. Dziękuję przede
wszystkim Wam, Drodzy Czytelnicy, za ten
czas, za wszystkie ciepłe słowa, ale i uwagi,
skierowane bezpośrednio do mnie, dotyczące
biuletynu.
Nowemu wydawcy zaś życzę wytrwałości.
I jak najlepszych tematów!
Robert Zapora

Nie truj siebie i innych
Powoduje kaszel, katar, alergię a nawet
bardzo poważne choroby nowotworowe. Jest
szczególnie uciążliwy w okresie zimowym.
Mowa o smogu. Niestety, problem dotyka
także Piechowice. I, niestety, wielu mieszkańców wciąż nie zdaje sobie sprawy z powagi sytuacji.
Słowo smog to zrost dwóch angielskich słów:
smoke oraz fog. Pierwsze z nich znaczy dym,
drugie – mgła. To nic innego, jak pył zawieszony, czyli mieszanina cząstek stałych i kropelek
wody, utrzymujących się w powietrzu. Są one
bardzo niebezpieczne dla organizmu człowieka. Oddychanie zanieczyszczonym powietrzem
powoduje podrażnienia oczu, nosa, gardła, zapalenia zatok. Może prowadzić do przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc (POChP), zaostrzenia ataków astmy, sprzyja powstawaniu miażdżycy, nadciśnienia tętniczego, zaburzeń rytmu serca i niedotlenienia mózgu. W skrajnych
przypadkach, oddychanie zanieczyszczonym
powietrzem może skończyć się zawałem serca
bądź udarem mózgu.
Wydawałoby się, że to teoria, temat, który
jest daleko od nas. Tak naprawdę, zagrożenie
jest bardzo duże. Jak podaje urząd marszałkowski, na Dolnym Śląski z tego powodu
umiera rocznie około 3 tysiące osób! Dla porównania – tyle samo osób ginie w ciągu roku
na drogach w całej Polsce.
Skąd się bierze smog? Podstawową przyczyną zanieczyszczenia powietrza są domowe piece, kotły i kominki, w których spalamy głównie
węgiel i drewno. Niestety, w piecach lądują też
śmieci. Podczas ich spalania, do powietrza wydostają się niebezpieczne substancje, które potem wdychamy. Wiele z nich trafia też do gleby
i wody, skąd wraz z żywnością dostają się w
konsekwencji do naszego organizmu.

W okresie grzewczym, zimą, zjawisko zanieczyszczenia powietrza jest szczególnie widoczne
(w bezwietrzne dni). Wielkość tzw. pyłu zawieszonego (PM 10) często przekracza dopuszczalne normy. Możemy się przed tym chronić, nie
wychodząc z domu. Ale to nie rozwiązuje problemu zanieczyszczonego powietrza.
Ważne jest, abyśmy nie pozostawali obojętni na tych, którzy palą byle czym. Jeśli
wiemy, że sąsiad do pieca wkłada śmieci,
np. plastikowe butelki, albo stare panele
(zawierają więcej trującego kleju niż drewna), powinniśmy to zgłosić policji bądź burmistrzowi. Policja i straż miejska posiadają
uprawnienia kontrole, dzięki którym mogą na
podstawie próbek sadzy ustalić, czy w piecu
były spalane trujące substancje.
Nie tylko odpady wchodzą w grę. Władze
Sejmiku Województwa Dolnośląskiego podjęły stosowną uchwałę, zabraniającą od lipca
palenia węgla brunatnego oraz paliw produkowanych z jego wykorzystaniem, mułów i
flotokoncentratów, miału węgla kamiennego
a nawet biomasy stałej (drewna) o dużej wilgotności (powyżej 20 procent). Za nieprzestrzeganie tych przepisów grozi grzywna w
wysokości do 5 tysięcy złotych. Utrudnianie
kontroli jest natomiast zagrożone karą pozbawienia wolności do 3 lat.
O przypomnienie zagrożenia, jakie niesie za sobą palenie byle czym, poprosili nas
mieszkańcy Piechowic Dolnych. Jak twierdzą, w ostatnim czasie także w naszym mieście zdarzają się dni, kiedy „nie ma czym
oddychać”. Dlatego zwracamy się do mieszkańców z apelem, by ogrzewali swoje mieszkania paliwem dobrej jakości. Dla własnego
zdrowia i zdrowia sąsiadów.
R. Z.
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Patriotyczno-sportowy listopad w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach

Strzelali na medal
Uczniowie Zespołu Szkól Technicznych i Licealnych w Piechowicach
uczestniczyli w licznych wydarzeniach patriotycznych, patriotycznosportowych, związanych z setną rocznicą odzyskania przez Polskę
niepodległości.
9 listopada w szkole odbył się uroczysty
apel z okazji Święta Niepodległości, przygotowany przez uczniów pod kierownictwem nauczycielek: Romany StańkowskiejTrznadel i Anny Bieleckiej-Kowalewskiej.
Uczniowie i nauczyciele brali udział w
ogólnopolskim śpiewaniu hymnu narodowego. Natomiast w przeddzień Święta Niepodległości przed szkołą posadzone zostało
„Drzewo Niepodległości” – klon poświęcony Feliksowi Hajdukowi (1885-1924)
polskiemu nauczycielowi, działaczowi społeczno-kulturalnemu Śląska Cieszyńskiego,
jednemu z organizatorów Legionu Śląskiego. Feliks Hajduk był również prezesem
Macierzy Szkolnej Ziemi Cieszyńskiej.

zamknięte. W zawodach wystartowało
siedem drużyn sześcioosobowych z jeleniogórskich szkół średnich. W skład naszej
reprezentacji weszli uczniowie: Tomasz Fikier, Maciej Frątczak, Marcin Jędrzejczuk,
Dawid Grzelka, Norbert Kowalik, Bartłomiej Madej. Bezapelacyjnym zwycięzcą
indywidualnym zawodów został Marcin
Jędrzejczuk, czwarte miejsce zajął Tomasz
Fikier, a piąte Dawid Grzelka. Pozostali
uczniowie również dobrze się spisali, ponieważ drużyna zajęła pierwsze miejsce w
kategorii „męskiej”. Zawodnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy.
9 listopada uczniowie klas mundurowych brali udział w Zawodach Sporto-

W następnych przedsięwzięciach uczestniczyli uczniowie z klas mundurowych i
osiągnęli liczące się sukcesy. 6 listopada
na strzelnicy „Na Skałce” jeleniogórskiej
Ligi Obrony Kraju odbyła się XIV edycja
Międzyszkolnych Zawodów Strzeleckich
o Puchar Komendanta Policji w Jeleniej
Górze. Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach reprezentowało
sześciu uczniów w mundurach wojskowych. Zawodnicy rywalizowali w konkurencji: pneumatyczny karabinek sportowy10 naboi (plus dwa strzały próbne), czas
15 minut, odległość 10 metrów, postawa
stojąc z oparciem, przyrządy celownicze

wo-Obronnych oraz Turnieju Strzeleckim
dla uczniów klas mundurowych z okazji
narodowego Święta Niepodległości, zorganizowanych przez 23. Śląski Pułk Artylerii
i Stowarzyszenie 62. Kompanii Specjalnej
Commando w Bolesławcu. Rywalizowano
o puchar dowódcy wspomnianego pułku i
prezesa Commando. Konkursowymi konkurencjami było strzelanie i indywidualny
bieg na dwa kilometry. ZSTiL reprezentowali uczniowie: Oliwia Michalak (kapitan
drużyny), Paulina Bryniak, Bartosz Beresiński, Konrad Majewski, Kajetan Nowakowski, Michał Skowroński. W rezerwie
był Bogusław Wrona. W zawodach udział

brało 27 drużyn. Mundurowa drużyna z naszej szkoły w turnieju strzeleckim zajęła III
miejsce. Wydaje się, że można to miejsce
uznać za duży sukces, ponieważ pięcioro
uczniów to pierwszoklasiści. W konkurencji biegowej sukcesów nasi uczniowie nie
odnieśli. Sukcesy w turnieju strzeleckim,
zarówno w Bolesławcu, jak i na strzelnicy
LOK w Jeleniej Górze są w znacznej części rezultatem urządzenia przed kilku laty
przez ZSTiL niewielkiej strzelnicy sportowej, gdzie uczniowie mogą doskonalić
swoje umiejętności.
Udział naszych uczniów w zawodach w
Bolesławcu należy uznać za ważny jeszcze
z jednego powodu. Otóż bolesławiecka
jednostka i Stowarzyszenie Commando w
tym samym dniu zorganizowali szkolenie
z następujących zagadnień: budowa oraz
nauka rozkładania i składania broni długiej
i krótkiej, uzbrajanie granatów ręcznych,
ładowanie i rozładowanie magazynka,
posługiwanie się wykrywaczem min, rzut
granatem, musztra indywidualna i zespołowa. Dla uczniów z klasy pierwszej był to
pierwszy kontakt z jednostką bojową. Mogli „poczuć” atmosferę prawdziwego wojska. Nie obyło się bez wojskowego bigosu
i innych smakołyków, o które postarali się
organizatorzy. Należy tutaj podkreślić rolę
dowódcy pułku, żołnierzy w większości
już w stanie spoczynku ze wspomnianego
Stowarzyszenia Commando, a zwłaszcza
starszego chorążego Bogdana Fjałkowskiego, który jest niestrudzony w organizacji obozów szkoleniowych dla uczniów
klas mundurowych.
W tym samym czasie szkolił się w 23.
Śląskim Pułku Artylerii pododdział żołnierzy amerykańskich, z którymi nasi uczniowie, jak i z innych drużyn, zrobili sobie
„sesję zdjęciową”. Do Piechowic, reprezentacja „mundurowa” wróciła z pucharem
oraz medalami i nagrodami.
Zbigniew Kuśmirek
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Przegląd piosenki patriotycznej

DzieŃ PluszoweGo misia
W dniu 23.11.2018r. obchodziliśmy w naszym przedszkolu Światowy
Dzień Pluszowego Misia. Tego dnia
każde dziecko przyszło do przedszkola ze swoim małym lub dużym misiem. Obchody rozpoczęła grupa Misiów krótkim występem artystycznym,
w ramach którego wszystkie przedszkolaki tańczyły taniec misiów, śpiewały piosenki o misiu. Dzieci poznały historic powstania pierwszego
pluszowego misia, którą opowiedziała pani
dyrektor Bożena Woś oraz uczestniczyły
w zabawach ruchowych i ćwiczeniach
gimnastycznych z misiem. Tego dnia
przedszkolaki obejrzały polskie bajki
o misiu Uszatku i Coralgolu. Obchody
zakończono odśpiewaną przez wszystkich
uczestników uroczystości kołysanką.
G. Popera

WizYta Dzieci z OśroDKa
SzKolno – WYchowawczeGo
Nasi goście na początku spotkania obejrzeli przedstawienie pt. „Kłopoty Burka z
podwórka” w wykonaniu grupy „Jeżyki”.
Widzowie nie tylko śledzili akcję bajki,
ale także czynnie w niej uczestniczyli:
ilustrowali piosenki ruchem, bawili się
przy muzyce, pomagali „naprawić” budę
dla psa. Po przedstawieniu, dzieci wspólnie bawiły się oraz zostali zaproszeni na
poczęstunek.
Bardzo dziękujemy naszym gościom za
przybycie oraz upominki, a z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
życzymy pięknych prezentów i Wesołych
Świąt. Szczególnie serdecznie dziękujemy mamie Julii za pomoc w zorganizowaniu spotkań.
M. Janasz

Z okazji 100-lecia odzyskania Niepodległości przez Polskę w przedszkolu prowadzono wiele działań. Między innymi w dniu
28 listopada odbył się Przegląd Piosenki
Patriotycznej. Naszą uroczystość uświetnili
swoją obecnością: pan Jacek Kubielski Burmistrz Miasta Piechowice, pan Waldemar
Wojtaś, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP oraz pani Dorota Sobczyńska
– dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i
Licealnych wraz z przedstawicielami klasy
wojskowej, pani Renata August – dyrektor
Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kowarach,
oraz rodzice dzieci z Przedszkoli ze Szklarskiej Poręby i Kowar. Po uroczystym powitaniu przez panią dyrektor Bożenę Woś oraz
odśpiewaniu hymnu narodowego rozpoczęły
się występy dzieci. Wszyscy uczestnicy zaprezentowali się wspaniale, były recytacje
wierszy związanych z naszym krajem, napisane przez rodziców i naszych przedszkolaków w ramach przeprowadzonego konkursu
„Wiersz o Polsce” oraz piosenki, zarówno te
żołnierskie, które towarzyszyły naszym żołnierzom na różnych frontach, jak również te
opisujące piękno naszej Ojczyzny. Z pięknymi piosenkami wystąpiły dzieci z Przedszkola Publicznego Nr 1 z Kowarach: Weronika
Lubecka, Sara Hamziuk, Maja Pawlak w

25 listopada obchodzony jest Dzień Kolejarza. Święto to stało się doskonałą okazją do odwiedzenia przez dzieci z Samorządowego Przedszkola nr 2 w Piechowicach „Pod Czerwonym
Muchomorem” Dworca PKP w naszym mieście oraz spotkania
z kolejarzami i złożenia im życzeń. Podczas spotkania przedszkolaki miały możliwość wejścia do dyżurki i obserwowania
kolejarzy podczas pracy. Wielkim zaskoczeniem dla dzieci była
tablica ze światełkami.
Dzieci z ciekawością słuchały wyjaśnień pani Anety Matyi na
temat kolejnych podświetlanych punktów i jednoczesnego obserwowania wjazdu pociągu na stację, a po chwili obserwowania
go na monitorze na kolejnej stacji PKP. Najwięksi szczęściarze
mogli pozdrowić wszystkich podróżnych przez megafon. Na koniec spotkania dzieci złożyły życzenia i wręczyły przygotowaną
przez siebie pamiątkową księgę pełną rysunków o pociągach i
podróżach koleją. Za zorganizowanie spotkania dziękujemy mamie i dziadkom Przemka i Patryka.
G. Popera

piosence „Raz kompania szła ulicą” i Kajetan
Szlendak w piosence „Serce w plecaku”. Z
Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Szklarskiej Porębie wystąpiła Zuzanna Boewerdt
w utworze „Co to jest niepodległość” oraz z
naszego przedszkola, z najstarszej grupy, Karolina Jóźwik. Zaśpiewała ona o świetności
stolicy w piosence ,,Warszawski walczyk”.
Grupę pięciolatków reprezentowały Oliwia
Kopczyńska i Martynka Sienicz, śpiewając
piosenkę „Płynie Wisła, płynie”.
Publiczność z wielkim wzruszeniem wysłuchała wierszy o Polsce w wykonaniu
pana Pawła Sienicza wraz z bratankiem
Karolem oraz pana Waldemara Wojtasia
z wnuczką Mają. Najstarsza grupa pięknie
zatańczyła Poloneza. Wszystko utrzymane
było w podniosłym charakterze. Pan Jacek
Kubielski Burmistrz Miasta Piechowice,
pogratulował małym artystom wspaniałych
występów i wręczył dyplomy i nagrody. Po
występach dzieci zwiedziły przedszkole
i zjadły pyszne domowe ciasto upieczone
przez rodziców starszaków.
Serdecznie dziękujemy naszym Rodzicom
i Gościom wszystkim zaangażowanym w
to historyczne wydarzenie. Mamy nadzieję że odbędą się kolejne edycje przeglądu
w następnych latach.
D. Jarosz

Dzień Kolejarza
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Mamy laureata ogólnopolskiego plebiscytu

Z pewnością informacją wartą rozpropagowania wśród naszych mieszkańców jest
fakt, iż w tym roku internauci uznali produkt „Calio” za najbardziej ekologiczny
produkt roku 2017. Calio to nawóz wapniowy, a jego dystrybutorem jest mieszkaniec Piechowic – Władysław Leszczyński.
Konkurs został zorganizowany przez ogólnopolski magazyn „Eko Rynek”.
Calio to dolistny nawóz wapniowy wytwarzany z muszli skorupiaków morskich,
a stosowany z powodzeniem w uprawach
ekologicznych w rolnictwie, ogrodnictwie

i przy uprawach sadowniczych.
To już V edycja internetowego plebiscytu
„Eko-Inspiracja”, którą magazyn ogłosił w
kategoriach: firma, produkt, partnerstwo i
edukacja. Właśnie w kategorii produkt został zauważony wspomniany wcześniej nawóz wapniowy calio. - Jest on całkowicie
rozpuszczalny w wodzie. Dzięki temu ma
on szerokie spektrum zastosowań m.in. w
uprawach zbóż, kwiatów, a przede wszystkim owoców i warzyw – wymienia Władysław Leszczyński. Nagrodę za wybitny
produkt dystrybutor calio odebrał w lutym

w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, gdzie odbyła się uroczystość
ogłoszenia wyników plebiscytu.
Skąd koreański nawóz wziął się
na polskim rynku? - W 1996 roku
w koreańskim centrum badawczo-rozwojowym powstało Calio
czyli wapniowy nawóz dolistny.
Naukowcy opracowali produkt o
wysokiej koncentracji wapnia. W
krótkim okresie zyskał on opinię
jednego z najskuteczniejszych w
uprawie jabłek i szybko zdobył
pozytywną reputację w innych
uprawach roślin, na obszarze Azji.
Dzięki współpracy międzynarodowej oraz kanałom dystrybucyjnym udało
nam się wprowadzić Calio najpierw na rynek Polski, a obecnie także na rynki europejskie – wyjaśnia Leszczyński.
Ze swej strony cieszymy się z sukcesu
naszego mieszkańca. W tym miejscu zachęcamy wszystkich Piechowiczan, którzy
dzięki swojej pasji, działaniom, twórczości
osiągnęli sukces, aby również pochwalili
się nim na poziomie lokalnym w naszym
Informatorze.
Tekst: Tomasz Wrzyszcz

Turniej tenisa stołowego
Dnia 17.11.2018 na hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 1 w
Piechowicach odbyły się Mistrzostwa Piechowic w tenisie stołowym. W
najmłodszej kategorii wiekowej tj. 2007 i młodsi chłopców, najlepszy
okazał się Oskar Soliło a drugie miejsce zajął Wojtek Semeniuk. W kategorii wiekowej 2006-2000 mężczyzn, trzecie miejsce zajął Marcin Martyka, drugie – Piotr Słaboń a zwyciężył Hubert Ławrynowicz. W kategorii open pań trzecie miejsce przypadło Marii Mandziej, drugie – Elżbiecie
Nowakowskiej
a
zwyciężyła Ewa Pasiut. Kategorię open
mężczyzn wygrał
Marian Soliło przed
Bronisławem Daniło i Lechem Szczapem. Dziękujemy
za udział i zapraszamy za rok :) :)
M. G.
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Niezamówionych materiałów nie odsyłamy. Wydawca zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych
materiałów. Nadesłanie materiałów równoznaczne jest
z wyrażeniem zgody na ich publikację. Niepodpisane teksty
zdjęcia w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
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Nasz Górzyniec

Folder pod takim tytułem został wydany dzięki wielkiej pasji i zamiłowaniu do historii naszego regionu pana Feliksa Rojka. Przybyły przed
30 laty z okolic Tarnowa Feliks Rojek właśnie w Górzyńcu znalazł
swoje miejsce na ziemi i założył rodzinę. Od wielu lat zbiera materiały
i dokumentuje życie oraz historie mieszkańców tego osiedla. W ostatnim czasie z własnych środków finansowych wydał folder „Nasz Górzyniec”, w którym prezentowane są materiały z jego własnych zbiorów,
Archiwum Państwowego w Jeleniej Górze oraz Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu. Panu Felkowi gratulujemy takiej pasji, zainteresowania oraz wspaniałej inicjatywy! Folder można obejrzeć
w piechowickiej bibliotece, a wszystkich zainteresowanych jego zakupem
zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z autorem (tel. 883 935 625).
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