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Inwe s t ycje
             

W ci ą ż n ie m a d ecyzji w sprawie szkół
17 stycznia w siedzibie OSP Piechowice odbyła się debata dotycząca dalszego
kształtu sieci szkół w mieście. Sprawa reorganizacji szkół wciąż grzęźnie w
wątpliwościach. str. 8

Nowy System Monitoringu
Działają już pierwsze kamery miejskiego
monitoringu. Miasto przeznaczyło na ten
cel 145 tys. złotych. str.3

S am or z ą d
             

Czy możemy uratować wiadukty?
Na jakim etapie prowadzone są działania
zapobiegające ich rozbiórce? str.4

W yda rz enia
             

XI Nasze Kolędowanie
Zarówno dzieci jak i dorosłych ponownie
połączyło wspólne kolędowanie. Była to
już XI edycja wydarzenia. str. 10

N o wy Syst em d opł at d o wody
Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie nowego systemu dopłat do cen
dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków. str.2
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NOWY SYSTEM DOPŁAT DO WODY
Rada Miasta przyjęła uchwałę w sprawie nowego systemu dopłat do cen dostarczonej wody i odprowadzanych
ścieków dla odbiorców indywidualnych (gospodarstwa domowe) i użytkowników rodzinnych ogródków
działkowych na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.

W okresie od 1 stycznia
2019 r. do 5 czerwca 2019
system dopłat będzie
obowiązywać w następujących wysokościach:
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia
w wodę za 1 m3 dostarczonej wody
dla:
a) Grupa 1 - odbiorcy indywidualni
(gospodarstwa domowe) – dopłata
owe zasady dopłat nie są skompliko- to na pewno ma większe zużycie wody niż obejmuje 3 m3 wody zużytej miewane. Zgodnie z normami zawartymi normatywne 3 m³ na osobę. Takie osoby sięcznie na osobę i wynosi - 1,86 zł /
w przepisach, przyjmuje się, że przeciętne muszą się liczyć z tym, że za ponadnorma- m3 netto + podatek VAT

N

zużycie przez 1 osobę wynosi od 2,5 do 3
m³ wody miesięcznie. Rada Miasta uznała
więc, że do górnego normatywnego miesięcznego zużycia (3m3 na osobę) będzie
stosować doplatę . Dotychczas dopłaty
przyznawano na gospodarstwo domowe
bez względu na ilość osób tam przebywających i bez względu na ilość zużywanej
wody. Obecnie, jeśli będzie się zużywać
więcej wody, wówczas za każdy ponadnormatywny m³ wody trzeba zapłacić już
pełną stawkę.

tywne zużycie wody (którą zużywają pozostałe przebywające w mieszkaniu osoby)
będą pełne koszty. Mogą także złożyć stosowne oświadczenie, które zaktualizuje
ilość osób zamieszkałych w nieruchomości.

Trzeba pamiętać, że środki na dopłaty do
wody i ścieków pochodzą z budżetu miasta,
który w głównej mierze składa się z pieniędzy pochodzących z podatków i opłat
lokalnych płaconych przez mieszkańców i
przedsiębiorców. Rada Miasta uznała, że nie
ma powodu, aby pieniądze z budżetu trafiały do osób, które nic nie mają wspólnego
z Piechowicami i nie współtworzą budżetu.
Nie ma uzasadnienia aby dopłacać do tych,
którzy są zameldowani np. w Jeleniej Górze
czy Wrocławiu i płacone przez nich podatki
zasilają budżety tamtych miast.

Ustalona norma z pewnością pozwala
na to, aby tak jak dotychczas prowadzić
gospodarstwo domowe, ale jeśli ktoś ma
zepsutą spłuczkę, cieknący kran lub lubi
myć codziennie samochód musi się liczyć
z tym, że za wodę zapłaci więcej i pozostali
mieszkańcy do jego niefrasobliwości lub
rozrzutności dopłacać nie będą.
Liczymy na to, że mieszkańcy w związku
z tą uchwałą będą w pierwszych miesiąOszczędności to jedno. Jednak jak pod- cach weryfikować nam informacje o ilości
kreśla burmistrz Jacek Kubielski, intencją osób przebywających w danym gospodarrady jest uaktualnienie informacji, wery- stwie domowym – ocenia burmistrz. Nowy
fikacja tych nieruchomości gdzie przebywa system dopłat obowiązywać będzie przez
więcej osób niż wynika to ze zgłoszenia pół roku. W maju Rada Miejska przeanai nie każdy jest przy tym mieszkańcem lizuje efekty jego funkcjonowania i pochyli
Piechowic. Jeżeli więc w mieszkaniu prze- się nad jego ewentualnymi modyfikacjami.
bywa na stałe więcej osób niż wynika to
z meldunku lub np. deklaracji śmieciowej 			Robert Kotecki

b) Grupa 3 - użytkownicy rodzinnych
ogródków działkowych - 1,86 zł /m3
netto + podatek VAT

W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków za 1 m3 odprowadzonych ścieków dla:
a) Grupa 1 - odbiorcy indywidualni
(gospodarstwa domowe) – dopłata
obejmuje 3 m3 odprowadzanych
ścieków miesięcznie na osobę - 4,54
zł /m3 netto + podatek VAT
b) Grupa 3 - użytkownicy rodzinnych
ogródków działkowych - 0,00 zł /m3
netto.
Źródłem finansowania dopłat, będą
dochody własne Gminy Miejskiej
Piechowice w wysokości: 465.000,00
zł
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SYSTEM MONITORINGU MIEJSKIEGO
W Piechowicach zaczęły już działać pierwsze kamery miejskiego monitoringu. Na
obecnym etapie miasto przeznaczyło na ten cel 145 tys. złotych. Kamery usytuowane
są w trzech newralgicznych punktach – 2 kamery na budynku Urzędu Miasta, 3
kamery na skrzyżowaniu ulic Kryształowa – Mickiewicza, 1 kamera na skrzyżowaniu
ulic Kryształowa – Przemysłowa i 2 kamery obok przystanku w centrum.
Monitoring miejski to skuteczne narzędzie
walki ze sprawcami przestępstw i
wykroczeń. Policyjne statystyki wskazują,
że w początkowej fazie, w miejscu, gdzie
zamontowano kamery, liczba przestępstw
i wykroczeń maleje o 40 proc., a w okresie
późniejszym nawet do 80 proc.
Trudno dziś sobie wyobrazić nowoczesne miasto bez systemu miejskiego
monitoringu wizyjnego – podkreśla burmistrz Jacek Kubielski. – Oczywiście nie
można oczekiwać, że monitoring rozwiąże
problem bezpieczeństwa w 100%. Jednak
policyjne statystyki pokazują, że w miejscach objętych tym systemem wzrasta ono
nawet o kilkadziesiąt procent.
System monitoringu miejskiego ma za
zadanie wspomagać pracę policji oraz
innych służb odpowiedzialnych za utrzymanie porządku i ładu publicznego. System
służy do obserwacji osób, pozostawionych
pakunków a także pojazdów i ruchu drogowego. Obserwacji podlegają wszelkie
zabronione zachowania aspołeczne oraz
przypadki naruszania porządku publicznego (niszczenie własności, bójki, włamania, śmiecenie czy spożywanie alkoholu).
To także realna kontrola miejsc zagrożonych, kompleksowe zarządzanie ruchem
ulicznym. Nagrania z monitoringu umożliwiają też natychmiastową reakcję wobec
wykroczeń związanych z nieprawidłowym parkowaniem czy nawet udaremniają próby wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych. System kamer ma być w przyszłości rozbudowywany, będą się pojawiać
kolejne kamery. Będzie można go też rozszerzyć o analizę natężenia ruchu, automatyczne odczytywanie tablic rejestracyjnych
(w momencie wjazdu do miasta kradzionego pojazdu, odpowiednie służby zostają
od razu zaalarmowane).
				red.
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Co dalej z wiaduktami w Piechowicach?
Na temat nieczynnych wiaduktów w Piechowicach i ich losie powstało
już wiele różniących się od siebie opowieści. Wielu mieszkańców nie
jest zorientowanych co dalej będzie się z nimi działo i na jakim etapie
prowadzone są działania zapobiegające ich rozbiórce.
Nakaz rozbiórki, obu nieczynnych
wiaduktów drogowych wydał swego
czasu Wojewódzki Inspektor Nadzoru
Budowlanego. W związku z niewyjaśnionym ich stanem prawnym, (wiadukt nie
został przekazany Gminie Piechowice
decyzją komunalizacyjną i nie ma ona do
niego żadnego tytułu prawnego) z inicjatywy władz miasta Piechowice, wszczęte
zostało postępowanie sądowe, mające
m.in. wyjaśnić, kto jest właścicielem tych
obiektów. Sprawa oparła się ostatecznie o
Naczelny Sąd Administracyjny, który podtrzymał opinię organów nadzoru budowlanego o konieczności rozbiórki wiaduktów
i ciążącym na gminie obowiązku przeprowadzenia tego typu prac.
konserwowane, aby przejazd taboru kolejowego na czynnej linii kolejowej relacji
Dla sądu nie miał znaczenia fakt, że gmina Jelenia Góra – Szklarska Poręba mógł
nie posiadała uregulowanego tytułu praw- odbywać się bezpiecznie.
nego do obiektów i faktycznie nimi nie
zarządzała. W związku z tym, że wia- Niestety na obecną chwilę, pomimo że
dukty nadawały się do remontu ale miasto obiekty te nie podlegają, dalszej degradacji,
nie było nimi zainteresowane, Wojewódzki są zabezpieczone i nie stanowią zagrożeInspektor Nadzoru Budowlanego był zobli- nia dla ruchu kolejowego, nie ma możligowany do wydania decyzji nakazującej wości ich wykorzystywania dla jakiegomiastu ich rozbiórkę. W trakcie podejmo- kolwiek ruchu pieszego.
wanych działań mających na celu zmianę
decyzji nadzoru budowlanego wiadukty W skardze kasacyjnej do Naczelnego
te, pomimo ich wyłączenia z użytkowa- Sądu Administracyjnego, gmina przednia, były przez Gminę kontrolowane i stawiła ekspertyzę, która dopuszczała

możliwość remontu. Poprzednie władze
miasta uznały to za nowe okoliczności,
uzasadniające umorzenie postępowania
o rozbiórkę. Ponieważ jednak w ślad za
skargą nie zostały przedstawione jakiekolwiek szczegóły ewentualnego remontu Sąd
podtrzymał decyzje o rozbiórce.
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element historii Piechowic, związanej z kolejnictwem - przekonuje Jacek Kubielski.
Burmistrz prowadził już także konsultacje z przedstawicielami Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i
Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w sprawach zmiany
tych decyzji (na podstawie art. 155 Kodeksu Postępowania
Administracyjnego) ze względu na interes społeczny mieszkańców. A z jego uzasadnieniem nie powinno być problemów, bowiem także z naszych informacji wynika, że mieszkańcy zdecydowanie bardziej oczekują remontu niż rozbiórki.
Jak wykazały ekspertyzy, oba obiekty nadają się do remontu i
przebudowy (w zależności od potrzeb). Również samo prawo
budowlane podpowiada, że jeżeli obiekt jest w odpowiednio
dobrym stanie to w pierwszej kolejności powinien być wyremontowany, a ostatecznością jest rozbiórka.

Czy wiadukty da się jeszcze uratować? Burmistrz Jacek Kubielski
uważa, że oba obiekty zamiast bezpowrotnie znikać powinny Ostatecznie próby ratowania wiaduktów ukierunkowane są na
służyć dalej mieszkańcom Piechowic.
ich remont, a nie rozbiórkę. Ponieważ są one usytuowane w
miejscach, gdzie mieszkańcom bardzo ułatwiłyby komunikację
- Zakres prac jest duży, ale uruchomienie wiaduktu przy ulicy pieszą i samochodową z wieloma powstałymi niedawno sklePiastowskiej to przecież jedyna szansa, by Piechowice zyskały pami. Natomiast w przypadku rozebrania okazuje się, że zbudogodny wjazd do miasta bez kolizji z linią kolejową - wyja- dowanie od podstaw nowych obiektów według obowiązującego
śnia burmistrz. - Projektanci z którymi tą sprawę konsultowa- prawa budowlanego byłoby wręcz nieopłacalne i technicznie
łem deklarowali, że jest możliwość przeprowadzenia moderni- niemożliwe.
zacji tego obiektu, jest również możliwość uzyskania odpowiednich zgód. Tym bardziej, że są to obiekty historyczne, można 							red.
powiązać je z zabytkową wieżą, dworcem kolejowym i stworzyć

ZAKOŃCZYŁA SIĘ AKCJA CHARYTATYWNA “ZOSTAŃ Z NAMI ŚW. MIKOŁAJEM”

Ostatnim spotkaniem w wielkim konwoju
Mikołajkowym było wręczanie paczek
dla
dzieci
z
Przedszkoli
Samorządowych nr 1 i 2, Szkoły
Podstawowej nr 1 i Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Piechowicach.
Na uroczyste spotkanie w dniu 15.12.2018
r. w Kościele Parafialnym pw. św.
Antoniego Padewskiego przyszło ok.
200 dzieci. Ksiądz Proboszcz Ryszard

Soroka serdecznie przywitał
wszystkie dzieci z opiekunami i Mikołaja, który
przybył do dzieci na
spotkanie. Koncert kolęd
w wykonaniu Wojciecha
Zarównego,
Kuby
Zarównego i Grzegorza
Rybarczyka przy dużym
wsparciu dzieci uświetnił tą
doniosłą chwilę radości
i uśmiechu dzieci,
które otrzymywały po
kolędowaniu paczki.
Dziękujemy wszystkim mieszkańcom Piechowic, którzy
z wielkim sercem wspierali tą akcję.
Wielkie zaangażowanie w realizację
tak wielkiego przedsięwzięcia wykazali wolontariusze Renata Szwinta,
Leon Smolczyński, Joanna Wąsiewska,
Wojciech Zarówny, Wojciech Wroński i
Grzegorz Rybarczyk.
		
		Grzegorz Rybarczyk
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90 lat Ligi Ochrony Przyrody
W Karkonoskim Centrum Edukacji Ekologicznej odbyła się oficjalna
uroczystość związana z 90. leciem istnienia Ligi Ochrony Przyrody.
Liga Ochrony Przyrody jest najstarszą organizacją ekologiczną
w Polsce. Obecnie największe nadzieje pokłada w najmłodszych.
Prezes Zarządu Okręgowego LOP w Jeleniej Górze Zdzisław Gasz
przyjął jako zadanie priorytetowe edukację ekologiczną młodzieży i od wielu lat ją systematycznie realizuje. W corocznie
organizowanych konkursach uczestniczy od 900 do 1200 uczniów
szkół podstawowych. Liga w regionie jeleniogórskim działa
prężnie, liczy nawet do 600 członków, w tym około stu dorosłych.

Kubielski, zastępca burmistrza Bogatyni Bożena Wojciechowska.
Spotkanie było okazją do przypomnienia historii Ligi - prezentowana była wystawa dotycząca historii LOP-u nie tylko w
regionie jeleniogórskim ale również w całej Polsce. Wręczono
także nagrody i wyróżnienia zasłużonym działaczom.
Wśród laureatów uhonorowanych podczas jublileuszowego spotkania znaleźli się min. Beata Szyłejko SP nr 1
Piechowice wyróżniona Złotą Odznaką ,,Zasłużony dla
Ochrony Przyrody” , Romana Dobosz – Michałowice/ZO LOP
Liga Ochrony Przyrody zajmuje się przede wszystkim edu- - Jadwiga Niedbalska -Michałowice/ZO LOP/ ZO PTSM kacją przyrodniczą. Powstała w 1928 roku. – Było to jedno Medal Komisji Edukacji Narodowej, inż Jerzy Siofer ,,Metal”
z pierwszych tego typu towarzystw w Europie, a jego twór- Piechowice - Dyplom Honorowy Zarządu Okręgu LOP.
cami byli wybitni naukowcy – przypomniał Zdzisław Gasz,
prezes Jeleniogórskiego Oddziału Ligi Ochrony Przyrody. Zaprezentowano również najwyższe honorowe odznaczeW uroczystym spotkaniu wzięli udział min. starosta powiatu nie LOP – Zielone Serce Przyrody które otrzymał Zdzisław
jeleniogórskiego Krzysztof Wiśniewski, starosta powiatu lubań- Gasz na zjeździe krajowym LOP w listopadzie 2018.
skiego Walery Czarnecki, dyrektor KPN Andrzej Raj, burmistrz 					
Szklarskiej Poręby Mirosław Graf, burmistrz Piechowic Jacek 					 p o d s z r e n i c a . i n f o

POŻEGNANIE ANNY LATTO
Nie żyje Anna Latto była sekretarz miasta
Piechowice i wójt gminy Podgórzyn.
Anna Latto była niezwykle doświadczonym samorządowcem.
Była radną Rady Powiatu Jeleniogórskiego I i II kadencji. W latach
2004-2007 pracowała na stanowisku Sekretarza Miasta Piechowice.
Następnie przez dwie kadencje pełniła funkcję wójta gminy Podgórzyn.
Od urodzenia mieszkała w Sosnówce. Zmarła nagle w wieku 65 lat.
Burmistrz Miasta Piechowice oraz Przewodniczący Rady Miasta,
w imieniu całego urzędu składają rodzinie wyrazy szczerego
współczucia.
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W YC I E C Z K A D O U RO CZYSK A KLAS I V

15 listopada klasy IVa, IVb i IVc wybrały
się na długo wyczekiwaną, dwudniową
wycieczkę do Uroczyska – pięknie położonego obiektu turystycznego w Piechowicach.
Wyruszyliśmy pieszo ze Szkoły Podstawowej
nr 1, poprzez ulice Piechowic, kierując się
niebieskim szlakiem aż do naszego celu,
wspinając się coraz wyżej i wyżej. W obiekcie czekali już na nas opiekunowie i instruktorzy, którzy prowadzili dla klas konkurencje “otrzęsinowe”, wymagające od dzieci
kondycji fizycznej, ale też przede wszystkim
– umiejętności współpracy. Po zabawach
na świeżym powietrzu zjedliśmy kolację, a

gdy się ściemniło, zebraliśmy
się przy wielkim ognisku, przy
którym piekliśmy kiełbaski i
słodkie pianki. Zwieńczeniem
wieczoru była dyskoteka
w pięknej sali lustrzanej.
Następnego dnia wstaliśmy wcześnie i po śniadaniu
wyszliśmy z naszym przewodnikiem na długi spacer
po karkonoskich lasach.
Byliśmy między innymi na
starym, kamiennym cmentarzu, miejscu
spoczynku malarza Hugo Dittricha, przechadzaliśmy się uliczkami Michałowic,
podziwiając widoki, wspinaliśmy się na
skałki, np. “Kociołki”, wreszcie dotarliśmy
do położonego 650 m. n.p.m. “Złotego
Widoku”, gdzie odpoczęliśmy i robiliśmy zdjęcia. Po powrocie do Uroczyska
pożegnaliśmy i podziękowaliśmy naszym
opiekunom za wspaniałe przyjęcie i
atrakcje, które na długo zapamiętamy.
Przez całą wycieczkę towarzyszyła nam
piękna, słoneczna pogoda. Było to swoiste
pożegnanie jesieni, ponieważ niedługo po

naszym powrocie ochłodziło się i spadł śnieg.
Podziękowania od rodziców dla wychowawców dzieci klas czwartych, w
szczególności dla pani Małgorzaty
Borowskiej za inicjatywę i organizację.
Uczniowie klas czwartych Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Piechowicach
wraz z wychowawcami i rodzicami serdecznie dziękują właścicielowi ośrodka
“Uroczysko” Panu Władysławowi
Leszczyńskiemu za umożliwienie bezpłatnego 2 dniowego pobytu w listopadzie 2018 roku. Dzieci miały zapewnione
pełne emocji gry terenowe, ognisko, dyskotekę, nocleg oraz wspaniałe wyżywienie.
		

Szkoła Podstawowa nr 1

WS P ÓL N E KO L ĘDO WANIE W PRZEDSZKOLU CHATKA PU CH AT K A
Nasze „Wspólne kolędowanie” było formą
świątecznego podarunku dla naszej przedszkolnej Rodziny w ten bożonarodzeniowy
czas. Spotkanie to w naszej społeczności
wzmaga poczucie wspólnoty oraz jedności, a także wzbudza w każdym uczestniku
mnóstwo pozytywnych emocji.

Tradycją naszego przedszkola jest
„Wspólne kolędowanie”, które
niesie radość , poczucie bliskości i
jedności oraz stwarza magiczną i
niepowtarzalną atmosferę.
Dnia 19.12.2018r. jak co roku w sali ogólnej
naszego przedszkola dzieci ze wszystkich
grup stanowiące jeden chór, zaśpiewały
ciepłe, melodyjne i piękne pastorałki , które

Na zakończenie pani Dyrektor złożyła
wszystkim zebranym, życzenia spokojnych, rodzinnych, ciepłych Świąt Bożego
Narodzenia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku. Natomiast dzieci ofiarowały wszystkim tradycyjne pierniki, ozdabiane wraz z członkami rodzin na zajęciach
otwartych, składając przy tym świąteczne
życzenia. Zachęcamy wszystkich do podtrzymywania polskich tradycji. Śpiewajcie
opisują narodziny Chrystusa, a także mówią polskie kolędy i pastorałki!
o znaczeniu tego wydarzenia dla ludzi. W
podniosłość tego spotkania żywo zaangażo- Serdeczne podziękowania za wspólne kolęwały się nauczycielki i panie woźne, które dowanie ze społecznością przedszkola skłaoddały całe swoje serce podczas uroczy- damy p. Kierownik Referatu ds. turystyki,
stości .
promocji i sportu Annie Szalej – John, p.
Prezesowi OSP Piechowice Waldemarowi
Świąteczny występ nie byłby wzniosły bez Wojtasiowi oraz Rodzicom.
odświętnych strojów, przepełnionych bielą 			
i wystroju sali z magicznymi światełkami. 			Wioletta Uram
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W Piechowicach wciąż nie ma decyzji w sprawie szkół
Reforma oświaty jest w trakcie realizacji już od dwóch lat. Przed nami
ostatnie miesiące istnienia gimnazjów. W Piechowicach sprawa reorganizacji sieci szkół wciąż grzęźnie w wątpliwościach.

W

dalszym ciągu ścierają się dwie koncepcje. Utworzenia dwóch szkół
podstawowych oraz utworzenia jednej
szkoły podstawowej korzystającej z dwóch
obiektów. Sprawy nie udało się rozstrzygnąć w poprzedniej kadencji. Co prawda
Rada Miejska przyjęła uchwałę o utworzeniu jednej szkoły w dwóch budynkach
jednak wobec sprzeciwu kuratora wojewoda dolnośląski unieważnił uchwałę.
Wojewódzki Sąd Administracyjny podtrzymał tą decyzję.
Tak więc cały proces reorganizacji utknął
w Piechowicach w martwym punkcie. W
mieście cały czas obowiązuje stara sieć szkół
jeszcze sprzed reformy. Szkoła Podstawowa
się rozrosła i zaczyna brakować w niej
miejsca a gimnazjum pustoszeje. Ten stan
nie może się jednak dłużej utrzymywać. W
tym roku gimnazjum zostanie wygaszone i
decyzję trzeba będzie w końcu podjąć.
Poszukiwaniom wyjścia z impasu, służyć
miało spotkanie zorganizowane przez burmistrza Jacka Kubielskiego z mieszkańcami i Dolnośląskim Kuratorem Oświaty
Romanem Kowalczykiem.
Koronnym argumentem przeciwników
stworzenia dwóch szkół podstawowych ,
jest przekonanie, że jedna szkoła w dwóch
obiektach, w przyszłości spokojne zaspokoi
potrzeby gminy w zapewnieniu wszystkim
dzieciom dostępu do edukacji. Złowrogo
brzmi również kwestia rejonizacji. Część
rodziców obawia, że w przypadku utworzenia drugiej szkoły, konieczny stałby
się podział istniejących klas, które tłumacząc obrazowo zostałyby niejako “rozerwane”, Dzieci uczęszczające do Szkoły
Podstawowej Nr 1 zostałyby rozdzielone
według klucza rejonizacji, między dwie
placówki. A takich przeżyć, związanych de
facto z rozbiciem klasowych społeczności, większość rodziców chciałaby swoim
pociechom oszczędzić. Zwracano też uwagę
na lepsze wyposażenie przede wszystkim
zaplecza sportowego piechowickiej jedynki.

warunków. Przede wszystkim nie jest
przystosowany dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Najpoważniejszym uchybieniem jest też odległość obu budynków. Aby szkoła mogła funkcjonować jako
jednostka organizacyjna w dwóch obiektach, budynki muszą być blisko siebie.
Tymczasem w Piechowicach jest to ponad
800 metrów. A przy takiej odległości trudno
W opinii kuratora jednak budynek Szkoły wyobrazić sobie sprawne przemieszczaPodstawowej nr 1 nie spełnia wszystkich nie się uczniów i nauczycieli pomiędzy

budynkami w zależności od charakteru
kolejnych zajęć. Tak duża odległość obiektów to również druga strona rejonizacji.
Może się bowiem zdarzyć, że uczeń mieszkający blisko jednego budynku będzie zmuszony uczęszczać do tego bardziej oddalonego bo tam będzie zorganizowana jego
klasa. A do takiej sytuacji nie dochodziłoby, gdyby pozostawiona została swoboda
wyboru szkoły. Budynek SP-1 wszystkich
uczniów z Piechowic nie pomieści.

				Informator

Piechowicki

Założeniem efektów reformy, wedle słów kuratora,
ma być gęsta sieć szkół i stworzenie takich warunków aby uczeń i rodzic do szkoły miał blisko, co jest
tak istotne dla najmłodszych uczniów.
Ważne jest też aby nauka od klasy 1 do klasy 8 odbywała się bez
zbędnych przeprowadzek uczniów z jednego budynku do drugiego. Kurator zwrócił więc uwagę na aspekt dydaktyczny czyli
możliwość kształcenia w dłuższym dystansie czasowym, pod
okiem tych samych nauczycieli jako zalety sieci dwóch szkół.
Rejonizacja natomiast jest tylko pewnym wskazaniem, iż kto
mieszka w rejonie działalności szkoły i się do niej zgłosi musi
zostać przejęty, nie ogranicza jednak swobody wyboru szkoły, do
której rodzic chciałby posłać swoje dziecko.
Kurator swoje stanowisko wspierał też petycją jaka do niego wpłynęła. Poparcie dla utworzenia dwóch szkół wyraziło w niej blisko
800 osób. Skąd aż tyle, skoro do szkoły chodzi znacznie mniej
uczniów? - pytali przeciwnicy tej koncepcji. Stąd, że o kształcie
systemu edukacji powinni decydować nie tylko rodzice, których
dzieci aktualnie chodzą w Piechowicach do szkoły. System ma
być stworzony na lata. Każdego roku w szkole pojawiają się nowi
uczniowie zaczynający edukację, przychodzą kolejne roczniki
więc możliwości decydowania o ilości szkół w Piechowicach nie
można ograniczać a należy ją pozostawić również rodzicom,
których dzieci do szkoły pójdą w bliższej lub dalszej przyszłości.
Burmistrz Jacek Kubielski również słania się ku koncepcji utworzenia dwóch szkół podstawowych, którą uważa za najrozsądniejszą. Po pierwsze ze względu na możliwość pozyskania środków
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finansowych na dostosowanie szkoły oraz utrzymania szkoły z
oddziałami integracyjnymi. Po drugie lepsze warunki nauczania.
Po trzecie ze względu na ilość dzieci, które gwarantują funkcjonowanie dwóch szkół. Sprawy jednak nie przesądza. Chciałby aby
wszyscy zainteresowani mieszkańcy się w tej sprawie wypowiedzieli, stąd w ocenie burmistrza potrzeba społecznej debaty. Także
dlatego zostaną przygotowane ankiety, w których rodzice uczniów
Szkoły Podstawowej nr 1 zadeklarują (lub nie) chęć przepisania
ich do Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Tysiąclecia.
Rok 2019 jest ostatnim w którym można będzie przekształcić gimnazjum w Szkołę Podstawową a więc również to ostatni moment,
w którym można pozyskać środki finansowe na ten cel. Czasu
więc zostało bardzo mało.
						Robert Kotecki

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Piechowice działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy
z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 994,
1000, 1349, 1432) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce
nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2204) informuje, że w siedzibie
Urzędu Miasta w Piechowicach został wywieszony wykaz nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży pod numerem RG.6840.1.1.2019
Wykaz jest dostępny do wglądu w godzinach pracy Urzędu.
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Piękny gest dla pogorzelców

P

aczki świąteczne otrzymali tuż przed
Bożym Narodzeniem pogorzelcy z ulicy
Kryształowej w Piechowicach. To prezent
od ich sąsiadów. Niestety, ludzie, którzy
trzy miesiące temu stracili dach nad głową,
nadal są niemal w punkcie wyjścia.
Paczki przygotowali mieszkańcy górnych
Piechowic, którzy znają się na co dzień
z lokatorami spalonego budynku przy
Kryształowej 102. – Staraliśmy się zebrać
jakieś pieniążki i kupić za to trochę
słodyczy i innych produktów, by trochę
umilić pogorzelcom te świąteczne chwile
– powiedziała Danuta Cal, radna z tego
okręgu. Przypomniała, że ją także kiedyś
spotkała rodzinna tragedia i pierwsze
święta były bardzo trudne, ale dała radę
dzięki pomocy innych ludzi.
Przekazanie paczek nastąpiło w sali konferencyjnej urzędu miasta. Wcześniej
z pogorzelcami spotkał się burmistrz
Piechowic Jacek Kubielski. Zaoferował, że
mogą korzystać z sali urzędu. Do tej pory
pogorzelcy spotykali się albo przed swoim
budynkiem, albo w Pizzerii u Bazyla. Jak
mówią, właściciel pizzerii bardzo im
pomaga (udostępnił salę do spotkań, w
dniu pogrzebu częstował gorącą kawą i
herbata, zakwaterował dwie rodziny), za co,
są mu wdzięczni, ale nie chcą nadużywać
jego gościnności. Burmistrz zaproponował

też, że miasto może rozpocząć budowę
budynku socjalnego, na który otrzyma
częściowe dofinansowanie. Potem
zasiedliliby go pogorzelcy. Sami zainteresowani stwierdzili, że jest to pomysł wart rozpatrzenia, gdyż – choć od pożaru minęło
wiele dni – są wciąż w punkcie wyjścia.
Co gorsza, ubezpieczyciel odmówił im
wypłaty odszkodowania.
– Ubezpieczyciel poinformował nas, że
powołał własną komisję ds. pożarnictwa,
która uznała, że ogień został zaprószony
przez firmę, która konserwowała nam
dach i dlatego odszkodowanie nam nie
przysługuje – mówi Aleksander Żakowicz
ze wspólnoty mieszkaniowej Kryształowa
102. Wspólnota kontaktowała się już ze
swoim prawnikiem i opinia komisji nie
jest wiążąca. Kluczowe w sądzie będą ustalenia biegłych, powołanych w śledztwie.
Jednak im dłużej ludzie nie otrzymają odszkodowania, tym dłużej nie będą mogli
rozpocząć odbudowy spalonego domu.
Obecnie zastanawiają się nad budową
nowego domu wielorodzinnego.
– Zasięgaliśmy opinii ekspertów budowlanych i każdy mówił, że stan techniczny
tego budynku jest zły i że odbudowa będzie
kosztowała więcej, niż budowa nowego –
przyznał A. Żakowicz. – Sama ekspertyza
techniczna to wydatek rzędu 200 tysięcy
złotych. A ona jedynie da odpowiedź, czy
spalony dom nadaje się do odbudowy,
czy nie. Projekt techniczny to kolejne 200
tysięcy.
Konieczna byłaby przebudowa klatki
schodowej, gdyż obecna nie spełnia
wymogów bezpieczeństwa. Ponadto, nie
można będzie zastosować tam stropów
betonowych, gdyż budynek ten nie
ma fundamentów. Trzeba byłoby więc
odtworzyć stropy drewniane, a to wiąże
się z kosztownym zabezpieczeniem

przeciwpożarowym. W tej sytuacji łatwiej
byłoby w tym miejscu postawić nowy
budynek. A jak zapatrują się na propozycję
burmistrza?
– To dobry pomysł, tylko nie wiadomo,
gdzie budynek socjalny miałby stanąć –
mówi A. Żakowicz. – Powinien znajdować
się na terenie gminy, a grunt przy
Kryształowej 102 należy do wspólnoty.
Musimy to dokładnie omówić.
Pogorzelcy czekają na dalszy rozwój
wydarzeń. Póki co, każdy poradził sobie we
własnym zakresie, ludzie powynajmowali
mieszkania. Lucjana Bigda wraz z córką i
jej rodziną mieszkają w Górzyńcu. Pomogło
miasto. Na mocy uchwały poprzedniej
rady, dopłaca pogorzelcom przez pół
roku do 500 złotych kosztów wynajmu. L.
Bigda nie ukrywa, że chciałaby wrócić na
Kryształową. – Miałam tam piękne, duże
mieszkanie na pierwszym piętrze. Niestety,
wszystko zostało zalane – mówi kobieta.
I choć miała polisę ubezpieczeniową, to
otrzymała niewiele. – Okazało się, że ubezpieczone były tylko ruchomości, a nie samo
mieszkanie. Nie doczytałam umowy. Mój
błąd – żałuje.
Po październiowym pożarze ruszyła akcja
pomocy pogorzelcom na dużą skalę. Udało
się zgromadzić wiele przedmiotów codziennego użytku oraz sporo gotówki. Problem
w tym, że pogorzelcy nie mogą skorzystać
z tych pieniędzy, gdyż były one zbierane na
odbudowę domu, a ta póki co, wciąż się nie
rozpoczęła.
– Nie mogli nawet przygotować za nie
świąt. Właśnie dlatego chcieliśmy ludziom
pomóc i zrobiliśmy paczki – powiedziała
Irmina Paszkowska, sąsiadka lokatorów z
Kryształowej 102.
				R. Z.

NASZE KOLĘDOWANIE po raz kolejny

W niedzielę (20 stycznia) w piechowickim
kościele pw. Św. Antoniego, zarówno dzieci
jak i dorosłych ponownie połączyło wspólne
kolędowanie. Była to XI edycja cyklicznego wydarzenia pn. Nasze Kolędowanie.

Jak zwykle nie zawiedli starsi i młodsi
artyści, którzy ochoczo reprezentowali :
Przedszkola Samorządowe Pod Czerwonym
Muchomorem i Chatka Puchatka, SP nr 1,
piechowickie Gimnazjum , zespół sPOKo,
Szklarki oraz chór Charfa . Radosna i
podniosła atmosfera towarzyszyła wszystkim wykonawcą i publiczności, dzięki staraniom Ks. proboszcza i organizatorów.
Nowości ą tegorocznego kolędowania była
możliwość zaśpiewania indywidualnie lub
rodzinne ulubionej kolędy lub pastorałki,
z czego chętnie skorzystali mieszkańcy.

Ta wspólna modlitwa brzmiąca słowami
pięknych kolęd oraz pastorałek dostarczyła
wszystkim wielu pozytywnych emocji .
Podziękowania dla Ks. Ryszarda Soroki,
proboszcza piechowickiej parafii oraz dla
wszystkich wykonawców, złożyli kolejno
Burmistrz Miasta Piechowice p. Jacek
Kubielski oraz Dyrektor Piechowickiego
Ośrodka Kultury p. Anna Kalisz. Jesteśmy
przekonani, że było to udane popołudnie z
kolędą i pastorałką , które będziemy chcieli
powtórzyć w przyszłym roku.
				POK

				Informator
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W Ś W I ĄT E C ZN EJ ATMO SFERZE
Już po raz siedemnasty w Szkole Podstawowej nr 1 rozbrzmiewały kolędy i
pastorałki. Ich magiczny dźwięk zapraszał mieszkańców naszego miasta do wzięcia
w nich udziału. Jest to wyjątkowa okazja do zatrzymania się w przedświątecznej
krzątaninie i spędzenia kilku miłych chwil w towarzystwie przyjaciół, w pięknym
otoczeniu, przy muzyce.
scenie pojawili się więc wspaniali recytatorzy, wokaliści, tancerki, instrumentaliści.
Wszystkich występujących mocno wspierali bliscy, koleżanki i koledzy, a także burmistrz miasta Pan Jacek Kubielski, który
zaszczycił nas swoją obecnością i serdeczną
przemową.
Clou festiwalu stał się świąteczny występ
uczniów klasy 2b, który rozpalił w
naszych sercach iskierkę świątecznej magii.
Odwiedzający naszą szkołę mogli także
wziąć udział w Pchlim Targu czy warsztatach plastycznych oraz loterii fantowej.
Dochód z imprezy został przekazany na
potrzeby Rady Rodziców i szkoły.

S

połeczność szkolna z przyjemnością
gości tego dnia mieszkańców naszego
miasta - ale nie tylko. Przybyłych witał
radośnie św. Mikołaj. Nie zabrakło wspaniałych wypieków rodziców, pysznych krokietów i pierogów, pomysłowych ozdób
świątecznych, wystawy bożonarodzeniowych szopek wykonanych przez uczniów.
Szkolna kawiarenka Reniferek oraz
Pierogarnia tętniły życiem. Chwila przedświątecznej rozmowy pozwoliła cieszyć się
bliskością ludzi, których spotykamy w biegu
dnia codziennego. Sercem festynu, jak

zawsze, była sala 26. Pięknie udekorowana
budowała wyjątkową przestrzeń do występów naszych uczniów. Festiwal Talentów
oficjalnie rozpoczęła dyrektor szkoły Pani
Marzena Sąsiada. Celem tego wyjątkowego
festiwalu jest prezentacja tradycyjnych
kolęd, pastorałek oraz bożonarodzeniowych piosenek, promocja polskiej kultury
i tradycji nawiązującej do Świąt Bożego
Narodzenia, jak również realizacja działalności oświatowo – kulturalnej poprzez
propagowanie muzykowania i kreatywności wśród naszych dzieci.Na naszej małej

Jesteśmy wdzięczni za włączenie się w przygotowanie tego dużego przedsięwzięcia całej
społeczności szkolnej: Dyrekcji, Radzie
Rodziców, Nauczycielom, Pracownikom
szkoły ,Rodzicom, Uczniom. Trud pracy
łączy serca i umysły ludzi, którzy działają
razem w szlachetnej intencji, a taką był
XVII Rodzinny Festyn Świąteczny w SP
nr 1 w Piechowicach.
		

Szkoła Podstawowa nr 1
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L E CH IA P IECHOWI C E Z NAD Z I EJAMI
W K RACZ A W NOWY R OK
nadzieję, że w rundzie wiosennej kontuzje będą nas omijać, sędziowie nas
szanować, kartki dostawać przeciwnicy a miejsce w tabeli się nie zmieni.

Skład
drużyny
Lechii
Piechowice – runda jesienna:
Bukat Tomasz, Kandyba Emil, Kowalski
Ciepiela Mariusz, Kwiatkowski Marcin,
Mackiewicz Michał, Misiura Michał,
Myjak Mateusz, Najczuk Jakub, Niemiec
Tomasz, Palewicz Radosław, Paradowski
Wojciech, Patkowski Dawid, Pietrzykowski
Dominik, Rzepecki Sebastian, Sobczak
S ł awom i r, Śm i g a s i e w ic z A r t u r,
Wąsiewski Robert, Woronowicz Rafał.

Bardzo
udanie
zakończył się rok
2018 dla piłkarzy,
trenerów i działaczy
Lechii Piechowice.
Największym zaskoczeniem nawet dla
trenera i zarządu klubu była tym razem
pierwsza lokata drużyny seniorów w I
grupie A klasy. Zespól w rundzie jesiennej wygrał 10 meczów, przegrał 2. Nad
drugim zespołem w tabeli ma 5 punktów
przewagi i jeden mecz zaległy. Takiej
sytuacji nie było od wielu lat, a wyniki
zespołu są o tyle zaskoczeniem, że klub
przed rozgrywkami opuściło trzech podstawowych zawodników. Pomimo tego
pozostali zawodnicy, którzy do tej pory
mniej grali pokazali się z jak najlepszej
strony. Na pewno wszyscy, na czele z trenerem Marcinem Ramskim chcieliby aby
sezon ten zakończyć na pierwszej pozycji
i awansować do ligi okręgowej, natomiast pomimo tak dobrej sytuacji punktowej będzie to niezwykle trudne zadanie.
W wielu klubach z tej grupy rozg r y wkowej zachod z ą zmia ny
kadrowe i planowane są wzmocnienia, które mają na celu włączenie się

do walki o awans do klasy „O”. Dotyczy
to m.in. takich klubów jak K.S Łomnica,
Olimpia Kowary, Orzeł Wojcieszów czy
Orzeł Mysłakowice. Należy także pamiętać, że uczestnictwo w rozgrywkach klasy
okręgowej wiąże się z większymi kosztami finansowymi i spełnieniem dodatkowych przepisów OZPN w zakresie infrastruktury sportowej. Pojawiają się czasami
głosy, że lepiej nie ponosić takiego ryzyka
i poprzestać na grze w obecnej klasie rozgrywkowej. Naszym zdaniem rywalizacja sportowa polega na wygrywaniu i
pomimo tego, że w późniejszym okresie
mogą pojawić się różne bariery powinniśmy wykorzystywać szanse, które się
pojawiają. Awans do klasy okręgowej
byłby także podziękowaniem dla kibiców,
którzy coraz liczniej odwiedzają stadion
miejski i którzy pamiętają czasy świetności klubu. Każdy awans jest także bodźcem
do dalszego rozwoju klubu i dobrym przykładem dla młodych piłkarzy, którzy
także śledzą wyniki starszych zawodników i chcą osiągać sukcesy sportowe.

Tabela grupy I A-klasy
lp.

drużyna

mecze

pkt.

1

Lechia Piechowice
Budowlani
Wojcieszów
Orzeł
Wojcieszów
Orzeł
Mysłakowice
Olimpia Kowary
KS Łomnica
Czarni Przedwojów
Czarni
Strzyżowiec
Dolomit Pisarzowice
Halniak Miłków
Pogoń Wleń
Włókniarz
Chełmsko Śl.
Bóbr Marciszów
Pub Gol Jelenia
Góra

12

30

13

25

13

25

13

25

13
13
13

24
23
22

13

19

13

14

12
13
13

14
14
10

13
13

8
7

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Pierwszy mecz w rundzie wiosennej (zaległy) Lechia rozegra 17 marca
w Piechowicach. Przygotowania do
nowego sezonu rozpoczną się 20 stycz13
nia. Zaplanowano kilka sparingów m.in.
14
z Pogonią Markocice, Kwisą Świeradów
czy Skalnikiem Rębiszów. Dzięki obecnej
sytuacji w tabeli chęć gry w klubie wyraziło kilku nowych zawodników. Mamy 		

Jarosław Bumażnik
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C O U MŁODYCH PI ŁK AR Z Y?
Z e s p o ły m ł o d z i e ż o w e L e c h i i P i e c h o w i c e ta k ż e s w o j ą p o s tawą i w y n i k a m i z a s ł u g u j ą
na d uże s ł owa u znani a.
Drużyna trampkarzy występująca w
grupie pierwszej ligi terenowej zajęła na
półmetku rozgrywek 5 miejsce. W grupie
tej ze względu na to, że występuje 8 zespołów mecze rozgrywane są dwukrotnie
z każdą z drużyn. Nasz zespół w pierwszej części rundy prezentował bardzo
dobrą formę i tak jak drużyna seniorów w
pewnym okresie był liderem rozgrywek.
Z upływem czasu i chyba ze względu na
zbliżający się okres zimowy przydarzyły się
także porażki, które zadecydowały o piątej
lokacie w tabeli.
W grupie rozgrywkowej młodzików, w
związku z tym, że jest to najliczniejsza
grupa dzieci uczestnicząca w zajęciach
sportowych, występują dwa nasze zespoły.
Pierwszy zespół zajął w rozgrywkach
drugie miejsce, natomiast drugi zespół
miejsce czternaste. O pierwszym miejscu
w tabeli rozstrzygnął ostatni mecz sezonu
jesiennego pomiędzy Lechią Piechowice
a PUB GOL Jelenia Góra. Niestety mając
słabszą dyspozycję w tym dniu nasz zespół
uległ zespołowi z Jeleniej Góry i tym

samym musiał zadowolić się drugim miejscem w tabeli. Należy jednak także pamiętać, że nasza drużyna składa się z zawodników często dwa lub nawet trzy lata młodszych od przeciwników , tak więc przyszłość należy do Lechii.
Podkreślić należy także liczne sukcesy
sportowe dzieci w turniejach piłkarskich organizowanych na terenie Powiatu
Jeleniogórskiego. Dzieci z roczników
2008-2009 (orliki), 2010-2011 (żaki). 20122013 (skrzaty) wygrywały lub zajmowały
czołowe lokaty na przestrzeni całego 2018r.
Rok 2019 dla najmłodszych naszych piłkarzy także rozpoczął się bardzo dobrze.
Orliki piechowickiej Lechii wygrały w miesiącu styczniu puchar MOS Jako w Jeleniej
Górze. W silnie obsadzonym turnieju brało
udział 10 zespołów.
W turnieju żaków organizowanym w
styczniu także w Jeleniej Górze w styczniu
Lechia zajęła 5 miejsce
W tym samym miesiącu również zespół
orlików tym razem młodszych również
wygrał Noworoczny Turniej Piłki Nożnej

o Puchar Prezesa PUB GOL.
Ogromne słowa uznania należą się trenerom grup młodzieżowych Marcinowi
Ramskiemu, Michałowi Mackiewiczowi,
Pawłowi Janczurze, Mateuszowi Myjakowi
i Mariuszowi Kowalskiemu za codzienny
wkład pracy w zajęcia treningowe. Dzięki
nim i ich zaangażowaniu poziom sportowy jaki prezentują najmłodsi piłkarze
Lechii Piechowice na tle innych klubów
jest bardzo wysoki a do klubu przybywa
coraz więcej dzieci nawet z okolicznych
miejscowości.
		Jarosław Bumażnik

Możesz wspomóc rozwój klubu przekazując 1% podatku w rocznym rozliczeniu finansowym.
PKS Lechia Piechowice
KRS: 0000270261
DOPISEK: PKS Lechia Piechowice 2735

				 “ŁA ŃCUC H DOBR A”
W t y m roku s z kol ny m nas z e pr z e ds z kol e p o
raz pier wszy wspierało akcję char ytatywną
pt. bicie rekordu łańcucha choinkowego - „Łańcuch Dobra”
zorganizowaną przez fundację Pro Salute z Białegostoku.
Idea bicia rekordu to zadanie symboliczne – akcja ma pokazać dzieciom z dystrofią mięśniową, że nie są samotne w swojej chorobie, że
jest ogrom ludzi o wielkich sercach, którzy są z nimi, którzy wierzą
w nich, są dla nich wsparciem i którzy też podejmują trud walki,
może nie z nieuleczalną chorobą, ale z dużym wyzwaniem, jakim
jest stworzenie możliwie jak najdłuższego łańcucha choinkowego
z papieru. Nasze przedszkolaki wspólnie z rodzicami po spotkaniu
bożonarodzeniowym z zapałem lepiły łańcuch choinkowy, który
wysłaliśmy do fundacji Pro Salute. Serdecznie dziękujemy zaangażowanym dzieciom i rodzicom. Wyniki bicia rekordu zostaną ogłoszone 12.01.2019 podczas koncertu charytatywnego Wyśpiewajmy
Dobro w Sali Koncertowej Opery i Filharmonii Podlaskiej.
						J.Monastyrska
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Piechowice pomogły w zakupie nowych radiowozów
Dwa nowe, oznakowane radiowozy, których zakup dofinansowały samorządy, pomogą w pracy jeleniogórskim dzielnicowym. Na pojazdy
złożyły się Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki i Piechowice.
Zakup pojazdów dofinansowany został z gminnych budżetów
w ramach projektu „Sponsoring 2018”.
Zakupiono Hyundaia i20 i Opla
Mokkę. Pojazdy służyć będą
jeleniogórskim dzielnicowym
z I i II komisariatu, ułatwiając
kontakt z mieszkańcami na terenie gmin, które współfinansowały projekt.
		
KMP Jelenia Góra

Informator Piechowicki

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
WYDAWCA : Urząd Miasta Piechowice, ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice, tel. 75 75 489 00. Nakład : 1200 egz. SKŁAD, OPRACOWANIE GRAFICZNE
I DRUK : Woskar SP. J.woskar@woskar.pl, tel. 601 582 601. 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 zdjęcia, teksty w
Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń. Wersja elektroniczna Informatora Piechowickiego
www.piechowice.pl/informator
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