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Koronawirus

- W koronie się przyczołgał
wirus ze w s c h o d u ….
niczym król na włościach
prawie wszędzie się rozgościł
i patrzy na nas „z góry”
- ten wirus ponury
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Informacja
Burmistrza
Miasta
Piechowice
Drodzy Mieszkańcy,
w dobie walki z wirusem
SARS-CoV-2 przedstawiam Państwu aktualne
informacje o sytuacji w
Piechowicach:

•

Według stanu na dzień 15 czerwca 2020 r. wśród mieszkańców Piechowic, od początku pandemii, nie zanotowano wzrostu zachorowań ani znacznej różnicy w ilości kwarantanny.

pu do pomieszczeń Urzędu Miasta w Piechowicach,
opublikowanego w zakładce zarządzenia Burmistrza na
stronach BIP Urzędu Miasta w Piechowicach.

•
Od 25.05.2020 roku zostały otwarte oddziały klas 1-3
szkół podstawowych. Przy czym w Szkole Podstawowej nr 1 na zajęcia uczęszcza 34 dzieci (stan na dzień •
15.06.2020 roku). Pozostałe dzieci pobierają naukę w
trybie zdalnego nauczania. Natomiast w Szkole Podstawowej nr 2 nie zgłosili się rodzice dzieci chętnych do
powrotu do szkoły. Taka różnica w ilości dzieci budzi
moje wątpliwości co do przyczyn. Jako organ zarządzający szkołami chętnie dowiedziałbym się jakie są prawdziwe przyczyny takich decyzji oraz tego czy rodzice są
wyczerpująco informowani co do zasad prowadzenia
zajęć szkolnych w klasach 1-3. Zachęcam do informo- •
wania mnie o tym.

Burmistrz Miasta Piechowice przyjmuje interesantów
na zasadach jak obowiązywały przed pandemią,

•

Otwarte jest Przedszkole Samorządowe nr 2. Bliższe •
informacje o jego funkcjonowaniu znajdziecie Państwo
w tym wydaniu Informatora, w artykule Pani Dyrektor
Bożeny Woś.

Rozważam zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miasta
od 22 czerwca 2020 roku poprzez jego częściowe otwarcie. W tym zakresie proszę śledzić moje zarządzenia na
stronie BIP Urzędu Miasta w Piechowicach.

•

Otwarte są także place zabaw.

•

Najbliższe sesja Rady Miasta w Piechowicach odbędzie się w dniu 25 czerwca 2020 roku w Piechowickim
Ośrodku Kultury.

Nadal jest ograniczony dostęp interesantów do Urzędu
Miasta w Piechowicach. Tak jak było do tej pory wszelkie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą • Gmina nadal realizowane rozpoczęte inwestycje.
dokumentację należy załatwiać telefonicznie, za poWszystkim Mieszkańcom Piechowic, w
średnictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej
bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma związku ze zbliżającymi się urlopami i wakacjami
Usług Administracji Publicznej). Wyjątki od tej zasady ich dzieci, życzę udanego wypoczynku.
są wymienione w zarządzeniu nr 31/2020 Burmistrza
Jacek Kubielski
Miasta Piechowice z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie
Burmistrz Miasta Piechowice
ograniczenia dla interesantów bezpośredniego dostę-

•

•

Pracownicy Urzędu Miasta udzielają informacji na temat realizowanych usług publicznych wyłącznie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośrednim. Nadal zawieszone jest działanie punktu Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Codziennie jednak działa telefon zaufania w godz.
18.00 - 22.00 pod numerem: 801 140 068.
Komisje Rady Miasta i Rada Miasta mają możliwość
obradowania w trybie zdalnym.
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O SPÓŁCE KSWIK CIĄG DALSZY
na będąca wspólnikiem KSWiK może wyjść ze spółki lub
w niej pozostać. Piechowice nie są temu przeciwne ale też
nie pozwolą by nadal były wykorzystywane przez pozostałe
Gminy. Podobnie myśli Gmina Podgórzyn.
Ponieważ od wielu lat jestem zdeklarowanym zwolennikiem podziału spółki nie mogłem tolerować dotychczasowego działania zarządu spółki.

Szanowni Mieszkańcy,
w nawiązaniu do wcześniejszych artykułów dotyczących Karkonoskiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji
spółki z o. o. w Bukowcu informuję, że ostatnich dniach Rada
Nadzorcza spółki KSWiK wybrała nowego prezesa, który
obejmie tą funkcję od 23.06.2020 roku. W związku z tym żywię nadzieję, że nowy prezes podejmie działania związane z
podziałem spółki. Natomiast nie rozstrzygnięto konkursu na
wiceprezesa spółki. Ten etap jeszcze przed nami.
W tym miejscu muszę wspomnieć, że od dawna, a
w ostatnim okresie szczególnie (zwłaszcza przed rozstrzygnięciem konkursu na prezesa spółki), były na mnie wywierane naciski, w tym poprzez nieformalne rozmowy z
pracownikami Urzędu Miasta w Piechowicach, zmierzające
do zmiany mojej decyzji w przedmiocie odwołania prezesa
spółki i jej podziału.
Od czasu do czasu docierają do mnie także plotki,
rozpowszechniane przez osoby żywo zainteresowane zablokowaniem podziału spółki KSWiK, jakobym robił wszystko
aby nie doszło do podziału spółki. Tego rodzaju absurdalne
wypowiedzi utwierdzają mnie w przekonaniu, że mój kierunek działania jest właściwy i skuteczny.

W tym miejscu należy przypomnieć parę faktów,
o których niektórzy może nie chcą pamiętać, że Piechowice ponad dziesięć lat temu podjęły decyzję o przystąpieniu
Piechowic do Spółki KSWiK. Wówczas aportem do spółki
wniesiono niezadłużony majątek gminy, w tym sieci wodociągowe i kanalizacji ściekowej oraz oczyszczalnie ścieków
wraz z ujęciami wody, a dodatkowo wpłacono gotówką.
W zamian Spółka deklarowała realizację drugiego etapu rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji ściekowej.
Dzisiaj, z perspektywy minionego okresu, możemy jasno
powiedzieć, że deklaracja była nie do wykonania. Wydaje
się, że spółka nie zamierzała realizować tej obietnicy, bo w
tamtym okresie była w nie najlepszej kondycji finansowej.
Majątek naszego miasta, w tym kwota wpłaconej gotówki,
poprawiła tylko sytuację finansową spółki. Przez okres minionych dziesięciu lat Spółka oprócz drastycznej podwyżki
za wodę i ścieki nie zrealizowała prawie niczego dla naszego miasta. Natomiast eksploatowała przekazany przez nas
majątek, stale podwyższając taryfy za wodę i ścieki i wcale
nie dla realizacji naszych inwestycji. Co mamy po dziesięciu
latach ? Moim zdaniem to samo, a może nawet mniej, bo na
piechowickiej oczyszczalni ścieków ustanowiono hipoteki
dla zabezpieczenia inwestycji w Gminie Mysłakowice.
W sprawie podziału spółki najpierw wszyscy mówili, że nie można podzielić spółki czyli wyjść ze spółki.
Dzisiaj mieszkańcy Piechowic i gmin sąsiednich wiedzą,
że jest to możliwe. Nikt już nie wierzy osobą, które głosiły
inne poglądy. Oczywiście że część zainteresowanych funkcjonowaniem spółki będzie robiła wszystko dla zablokowania działań i decyzji zmierzających do podziału spółki.
Piechowice jednak mówią: chcecie pozostać w KSWiK ?
Zostańcie ale nam pozwólcie odejść bo mamy takie prawo.
Piechowic nie stać na utrzymywanie spółki KSWiK. Jeżeli
niektóre gminy sąsiednie uważają inaczej to przecież mogą
same utrzymywać tą spółkę, a nie podnosić, że w wyniku
podziału spółki poniosą wyższe koszty.

W związku z powyższym proszę Mieszkańców
naszego miasta by nie ulegali głoszonym plotkom, że Burmistrz Piechowic robi wszystko żeby do podziału spółki
nie doszło oraz, że pozostawienie dotychczasowego prezesa
umożliwiłoby realizację wniosku o podział spółki. Nic bardziej mylnego !! Odwoływany prezes od sierpnia 2019 roku
miał dość czasu na podjęcie działań zmierzających do podziału spółki czyli do wyjścia Piechowic z KSWiK i pomiO dalszych działaniach wobec KSWiK poinformuję
mo tego nic nie zrobił. Chcę również otwarcie powiedzieć, Państwa w następnym numerze Informatora Piechowickieże wszelkie nieformalne działania osób w obronie zarządu go.
Spółki i starania o wpłynięcie na zmianę moich decyzji w
sprawie wyjścia Piechowic z KSWiK nie zmienią mojego
Jacek Kubielski
zdania o konieczności podziału spółki. Czas na zmiany i
Burmistrz Miasta Piechowice
równe traktowanie wszystkich Gmin w spółce. Każda Gmi-
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Rozpoczynamy kontrolę zawartych umów na korzystanie z usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych wobec właścicieli
nieruchomości niezamieszkałych.
Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) oraz uchwały nr
90/XVII/2019 Rady Miasta Piechowice z dnia 5 listopada
2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice ( Dz. Urz.
Woj. dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2019 r. Poz. 6651),
wypełniając obowiązek Gminy Miejskiej Piechowice, Urząd
Miasta w Piechowicach informuje, iż przystępuje do kontroli przedsiębiorców w zakresie posiadania aktualnych
umowna odbiór odpadów komunalnych.

gospodarcza) zobowiązani są do:
− złożenia deklaracji i uiszczania opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi do Urzędu Miasta w Piechowicach – za część dotyczącą nieruchomości zamieszkałej;
− indywidualnego zawarcia umowy na odbiór odpadów
z jednostką wywozową – na część nieruchomości niezamieszkałej (na której prowadzona jest działalność gospodarcza ).

Jednocześnie przypominamy podmiotom prowadzącym
W związku z wejściem w życie nowego systemu działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie
gospodarowania odpadami komunalnymi, przypominamy, odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpaże od 1 stycznia 2020 r. właściciele nieruchomości nieza- dami z prowadzonej działalności gospodarczej.
mieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na
świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowaBrak posiadania aktualnych umów na odbiór odnia odpadów z uprawnionym podmiotem (z firmą wpisa- padów komunalnych, skutkować będzie:
ną do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy
Miejskiej Piechowice).
– nałożeniem kary grzywny na podst. art. 10 ust. 2 ww.
ustawy;
Do nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne zalicza się m.in. obiekty ta- – wszczęciem postępowania nakazującego wykonanie tego
kie jak: apteki, obiekty produkcji, usług i handlu, warsztaty, obowiązku decyzją administracyjną na podstawie art. 5 ust.
biura, sklepy, restauracje, hotele, pensjonaty inne lokale i 7 ww. ustawy.
budynki niezamieszkałe.
Właściciele nieruchomości mieszanych (tzn. budynek mieszkalny, w którym prowadzona jest działalność

Monika Śpiewak
Inspektor ds. gospodarowania odpadami

W dniu 16.06.2020 r. Stowarzyszenie Michałowice w Karkonoszach podpisało
umowę na realizację kolejnego projektu „Rewitalizacja punktu widokowego
w Michałowicach” w ramach konkursu grantowego programu „Działaj Lokalnie ” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię
Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodka Działaj Lokalnie LGD Partnerstwo
Ducha Gór.
Głównym celem projektu jest rewitalizacja skweru, punktu widokowego w
Michałowicach, stworzenie miejsca odpoczynku i spotkań dla lokalnej społeczności oraz turystów licznie odwiedzających Michałowice. Miejsce to przed
wojną było jedną z atrakcji dawnego Kiesewal. Znajdował się tam pomnik żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej. Obecnie miejsce to jest bardzo zaniedbane. Projekt zakłada sprzątnięcie terenu,
pozbycie się chwastów. Postawione zostaną ławki oraz stół.
Chcemy przywrócić walory historyczne tego miejsca, a poprzez zaangażowanie w wykonanie projektu mieszkańców,
zintegrować lokalną społeczność.
Anita Zając
Prezes Stowarzyszenie Michałowice w Karkonoszach
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Działania kontrolne
na terenie byłej „Karelmy”
Szanowni Mieszkańcy,
w odpowiedzi na złożoną petycję Mieszkańców Piechowic w sprawie podjęcia działań mających
na celu ograniczenie uciążliwości firmy transportowej „Dobrowolski” na terenie dawnej KARELMY
przy ul. Przemysłowej w Piechowicach, Burmistrz
Miasta Piechowice mając na uwadze dobro mieszkańców podjął działania mające na celu przeprowadzenie kontroli prowadzonej działalności, pod kątem przestrzegania przepisów ochrony środowiska
i w tym celu wystąpił z wnioskiem do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu
o przeprowadzenie kontroli z zakresu wpływu prowadzonej działalności na środowisko. Równocześnie podjęto rozmowy z funkcjonariuszami policji i
inspekcji transportu drogowego o przeprowadzenie
kontroli prędkości i tonażu pojazdów poruszających się drogami na terenie naszego miasta.
Dodatkowo informuje się, iż prowadzona działalność na terenie byłej „KARELMY” nie jest sprzeczna
z przeznaczeniem tego terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej
Piechowice - Południe w Piechowicach z dnia 05.06.2001

roku. Zgodnie z ustaleniami ww. planu zagospodarowania
przestrzennego teren byłej „KARELMY” położony jest na
terenie przeznaczonym na cele przemysłowe, posiadającym
funkcje dopuszczalne i uzupełniające takie jak: usługi komercyjne, drobna wytwórczość, bazy, składy i komunikacja
wewnętrzna. Do ww. terenów przemysłowych Gminna ma
obowiązek zapewnić dostęp do dróg publicznych poprzez
wcześniej usankcjonowane prawnie wjazdy służące między
innymi do obsługi tych terenów przez pojazdy ciężarowe.
Prowadzone postępowania kontrolne maja na celu
ustalenie czy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na wyżej opisanym terenie Przedsiębiorca przestrzega
przepisów z zakresu ochrony środowiska i transportu drogowego.
Jednocześnie dziękuję Mieszkańcom Piechowic za
aktywność i przekazywanie na bieżąco wszelkiego rodzaju uciążliwości i nieprawidłowości w funkcjonowaniu ww.
przedsiębiorstwa.
Z poważaniem
Burmistrz Miasta Piechowice
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Mieszkańcu nie parkuj na zielonym
- trawnik to nie parking !
Z przykrością stwierdzamy, że w wielu miejscach
Piechowic kierowcy wciąż zamieniają trawniki w
parking. Wszyscy chcemy by Piechowice były coraz piękniejsze, a jednocześnie niszczymy to co już
zostało zrobione. W tej sytuacji Urząd Miasta chce
zwrócić uwagę na ten problem i uwrażliwi mieszkańców na miejską zieleń.

popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można
orzec nawiązkę do wysokości 500 złotych.
Urząd rozważa też, czy w sytuacji gdy nie nastąpi
poprawa nie podjąć dalszych działań i zawiadamiać policję o konieczności podjęcia działań zmierzających do karania sprawców tych wykroczeń, przesyłając w złączeniu
zdjęcia nieprawidłowo parkujących samochodów.

Zniszczone trawniki, koleiny, błoto i kałuże jesienią czy wczesną wiosną, a latem klepisko – tak wygląda
część miejskiej zieleni. Samochody rozjeżdżają nie tylko
trawniki. Często zdarza się kierowcom zaparkować auto
np. pod koronami przydrożnych drzew, wprost na korzeniach. Tymczasem zagęszczenie gleby spowodowane
przez notoryczne parkowanie samochodów ogranicza
dostęp wody do korzeni, co w konsekwencji ma negatywny wpływ na ich zdrowie, a w konsekwencji po pewnym czasie drzewa umierają. Może warto by Mieszkańcy
zwrócili innym uwagę, że w takim miejscu nie parkuje
się. W przeciwnym razie wysiłki i wydatki finansowe
naszej Gminy by utrzymać dotychczasową roślinność w
jak najlepszym stanie nic nie dadzą. Przypominamy, że
zgodnie z art. 144 § 1-3 Kodeksem wykroczeń kto na terenach przeznaczonych do użytku publicznego niszczy lub
uszkadza roślinność lub też dopuszcza do niszczenia roślinności przez zwierzęta znajdujące się pod jego nadzorem albo na terenach przeznaczonych do użytku publicznego depcze trawnik lub zieleniec w miejscach innych niż
wyznaczone dla celów rekreacji przez właściwego zarządcę terenu, podlega karze grzywny do 1.000 złotych albo
karze nagany. Natomiast kto usuwa, niszczy lub uszkadza
drzewa lub krzewy stanowiące zadrzewienie przydrożne
lub ochronne albo żywopłot przydrożny, podlega karze
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. W razie

Darek Buziuk
Kierownik Referatu Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej

Jesteś właścicielem domku jednorodzinnego ?
Możesz uzyskać do 5.000 zł z programu „Moja woda”
Informuję, ze od lipca 2020 r. właściciele domków jednorodzinnych mogą składać wnioski do Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska w ramach programu „Moja woda” na prowadzenie retencji wody. Kwota jaką
będzie można uzyskać na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe to maksymalnie 5 tysięcy złotych,
wkład własny wynosi 15 %. Środki te będą mogły zostać wykorzystane na zakup, montaż i uruchomienie instalacji takich jak zbiornik retencyjny lub podziemny, oczko wodne, instalacje do nawadniania lub innego zagospodarowania zatrzymanej wody opadowej. Program „Moja woda” ma pomóc w łagodzeniu skutków suszy w Polsce.
Warto zapoznać się z zasadami udzielania tej pomocy. Zadzwoń do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i dowiedz się o szczegóły.
Kamila Misztela
Inspektor Urzędu Miasta w Piechowicach
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Sukces w Międzynarodowym Konkursie
Kangur Matematyczny
Od 2 do 4 czerwca 2020r. 1 3 uczniów naszej szkoły wzięło udział w M
 iędzynarodowym Konkursie „Kangur Matematyczny”, który jest w chwili obecnej najbardziej masową imprezą matematyczną na świecie.
Jak co roku, uczestnicy konkursu zmierzyli się z
testem zawierającym różnorodne zadania matematyczne,
a przede wszystkim logiczne. Miło nam poinformować, ż e
czworo uczniów naszej szkoły uzyskało wyróżnienia w tym
międzynarodowym konkursie. Są to:
•
•
•
•

Artur Bumażnik kl. VI b – wynik bardzo dobry, opiekun - p. Mirosław Forma	
Dominika Rogoś kl. VIII b - wyróżnienie, opiekun – p.
Jacek Rosiak	
Marika Wiśniewska kl. VIII a – wyróżnienie, opiekun p. Jacek Rosiak	
Michał Klimas kl. VII b – wyróżnienie, opiekun - p. Jacek Rosiak	

Wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 w Piechowicach
Od 25 maja 2020 r. zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej przywrócono realizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III
szkół podstawowych. Jednocześnie utrzymano obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla
uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla tych uczniów
pozostających w domach. Dodatkowo przygotowano wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia oraz Ministra Edukacji Narodowej związane z organizowaniem zajęć na terenie szkoły. Umożliwienie zajęć
w klasach I-III szkoły podstawowej wychodziło naprzeciw oczekiwaniom tych rodziców, którzy chcieliby wrócić
do pracy.
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II wychowawcy klas edukacji wczesnoszkolnej przeprowadzili
rozeznanie wśród rodziców. Z dwóch klas, do których łącznie uczęszcza 41 uczniów, na realizację zajęć w szkole przez
dzieci zdecydowało się 5 rodziców. Od 1 czerwca 2020 r.
uczniowie klas IV-VI mają możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. W celu
wyeliminowania zagrożeń podczas pobytu uczniów w szkole podjęto liczne działania: opracowano procedury organizacji zajęć, przyprowadzania i odbierania uczniów, używania środków do dezynfekcji, ustalono liczebność grup
zgodnie z wytycznymi GIS, MZ, MEN, wyznaczono stałe
sale do zajęć oraz konsultacji, dostosowano zajęcia opieki w
świetlicy do potrzeb rodziców, zakupiono niezbędne środki
higieniczne, indywidualne środki ochrony osobistej. Szkoła
zgłosiła się do programu przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia dotyczącego zamówienia stacji dezynfekującej wraz ze środkiem do dezynfekcji rąk. Profesjonalny
dyspenser do dezynfekcji rąk został zamontowany w holu

szkoły. Aby bezpłatnie pozyskać takie urządzenie wystarczyło elektronicznie na stronie Ministerstwa Zdrowia złożyć wniosek. Do końca roku szkolnego będą prowadzone
zajęcia dla uczniów klasy edukacji wczesnoszkolnej, konsultacje dla uczniów klas IV-VI oraz nauczanie zdalne.
Dyrektor, Grono Pedagogiczne Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach składają serdeczne podziękowanie wszystkim Rodzicom za zaangażowanie
i wsparcie podczas realizacji zdalnego nauczania, mobilizowanie dzieci do wykonywania ćwiczeń, zadań, projektów
utrwalających dotychczasową wiedzę i umiejętności, a także za pomoc umożliwiającą realizację podstawy programowej. Życzymy Państwu oraz Waszym dzieciom udanego
wypoczynku podczas zbliżających się wakacji oraz siły do
pracy w przyszłym roku szkolnym.
A. Szpala
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PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
FUNKCJONOWANIE W DOBIE PANDEMI
Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Piechowicach rozpoczęło funkcjonowanie na nowych zasadach sanitarnych od 25 maja 2020 roku. Praca ta jest zgodną z wytycznymi GIS, które obligują wszystkich pracowników, rodziców i dzieci do przestrzegania opracowanych wewnętrznych procedur. Przygotowanie
placówki na pracę w reżimie sanitarnym wymagało zaangażowania i sporych nakładów finansowych.
Obecnie do przedszkola uczęszcza 27 dzieci, w tym
ny jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakdo oddziałów przedszkolnych 22 dzieci i 5 dzieci do odcie dyrekcję przedszkola. To tylko kilka przykładów.
działu żłobkowego. Zgodnie z wytycznymi z 4 maja 2020
mogliśmy przyjąć do placówki 39 dzieci do oddziałów
przedszkolnych i 5 do oddziału żłobkowego. Po złagodzeNowe wytyczne sanitarne spowodowały również
niu wytycznych GIS, od 04.06.2020 roku możemy przyjąć inne zasady organizacji zabaw i zajęć dla dzieci oraz ich kondo oddziałów przedszkolnych 60 dzieci, a do oddziału żłob- taktów podczas pobytu w salach i w ogrodzie przedszkolnym.
kowego 8.
To najbardziej wymagające i trudne zadanie dla nauczycieli
i dzieci. Ciągłe tłumaczenie i upominanie dzieci o zachowaJak zawsze, najważniejszym priorytetem pracow- nie procedur zaburza potrzebę dziecka do swobodnego konników przedszkola „Pod Czerwonym Muchomorem” jest taktu z kolegami i nauczycielem. W związku z tym staramy
zapewnienie bezpieczeństwa dzieci i pomoc w zaada- się aby dzieci czuły się bezpiecznie i z radością przychodziptowaniu się do zmienionej rzeczywistości. Szczegółowe ły do przedszkola a ich rodzice mogli spokojnie pracować.
procedury bezpieczeństwa określają bardzo skrupulatnie Nadal realizujemy obowiązek zdalnej nauki w nieco okroobowiązki nauczycieli, pracowników a także rodziców. jonym czasie. Nauczyciele wykorzystują istniejącą sytuację
Zostaliśmy zaopatrzeni w profesjonalne termometry, edukacyjną tak aby realizowane treści, po modyfikacji i z
środki do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, rękawiczki wykorzystaniem tzw. integracji metodycznej.
jednorazowe, fartuchy (choć nie ma obowiązku ich noszenia). Część nowych zasad, które zostały wprowadzone
Bardzo często słyszymy pytanie „ Czy nie obawiaaby przedszkole mogło funkcjonować to między innymi: cie się zarażenia?”. Obawiamy się, tak, jak większość ludzi,
ale działamy zgodnie z wytycznymi GIS, wszyscy rygory• każda grupa dzieci funkcjonuje w osobnej sali i korzy- stycznie przestrzegamy procedur bezpieczeństwa i chcemy
sta z dedykowanej łazienki,
wspomóc rodziców w spokojnym powrocie do pracy. W
• z sal usunięte zostały przedmioty i zabawki, których de- tym trudnym czasie potrzebna jest solidarności i odpowiezynfekcja jest trudna,
dzialne działanie.
• wydzielono części placu zabaw dla każdej grupy - każda
z części jest regularnie dezynfekowana.
W związku ze zbliżającymi się wakacjami i za• co godzinę odbywa się wietrzenie sal, mycie i dezynfek- kończeniem roku szkolnego życzę wszystkim dzieciom
cja zabawek (dzieci nie mogą przynosić swoich zaba- bezpiecznych wakacji oraz wielu przygód, a naszym abwek),
solwentom powodzenia w szkole. Rodzicom, dziękuję za
• wszyscy pracownicy zostali wyposażeni w środki kolejny, bardzo szczególny i trudny rok, za współpracę
ochrony osobistej,
z nauczycielami podczas zdalnej pracy. Mieliśmy okazję
• wprowadzono nowe zasady przyprowadzania i odbie- poznać nasze przedszkolaki w innej sytuacji i odkryć
rania dzieci, tak aby ograniczyć przebywanie osób trze- ich talenty i zainteresowania na nowo. Bardzo dziękuję
cich w budynku przedszkola,
za Wasz wysiłek, trud i pracę. Szczególe podziękowania
• rodzice mają obowiązek dezynfekcji rąk i noszenia ma- kieruję do Nauczycieli i wszystkich Pracowników Przedski w czasie przyprowadzenia i odbierania dziecka oraz szkola Samorządowego Nr 2, którzy z oddaniem i zaanzachowania dystansu społecznego,
gażowaniem pochodzą do swoich obowiązków. Wszyst• opiekunowie dzieci nie mają kontaktu z personelem kim życzę dużo zdrowia i pomyślności.
kuchennym,
• każdy rodzic podpisał oświadczenie, w którym upoważnia nas do mierzenia temperatury dziecku. PoBożena Woś
nadto rodzic zapewnia, że dziecko jest zdrowe, a nikt
Dyrektor Przedszkola Samorządowego
z członków rodziny nie przebywa na kwarantannie.
nr 2 w Piechowicach
W razie kontaktu z osobą chorą rodzic zobligowa-
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PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1

Majowe świętowanie
w Chatce Puchatka
Miesiąc maj już od lat znaczy się w naszym
przedszkolu jako miesiąc szczególny. Zwykle w jego murach brzmią piosenki, wiersze o małym skromnym, lecz
jakże znaczącym dla nas wszystkich kwiatuszku - niezapominajce. Znaczenie Święta Niezapominajki to między innymi pamięć o bliskich nam osobach, dbanie o
relacje, wzajemny szacunek i zrozumienie. W tym roku
skromnie - jak niezapominajka uczciliśmy ten dzień
przesyłając wzajemnie życzenia, kilka miłych słów pamięci. Dzieci w grupach wykonywały niezapominajki,
śpiewały piosenki, wspominały poprzednie lata, kiedy
mogliśmy świętować razem w ogrodzie przedszkolnym.
Rodzinne świętowanie w maju to również Dzień
Mamy. Przedszkolaki z zapałem, czasem nawet w tajemnicy przygotowywały przepiękne laurki, tworzyły bukiety
kwiatów. Każdy według własnego pomysłu, jak najpiękniej potrafi - prosto z serca ofiarował mały drobiazg, co
wywoływało nie tylko uśmiech, ale i łzy wzruszenia.
Niech te chwile na długo zostaną w pamięci i dają nam
radość w trudniejszych chwilach.
Anna Kubasiewicz
Nauczyciel Przedszkola Samorządowego nr 1

Karkonoski Park Narodowy informuje
Otworzone zostały kolejne odcinki szlaków turystycznych w Karkonoskim Parku Narodowym.
Od dnia 11 czerwca otwarto szlak zielony od Polany do szlaku czerwonego w rejonie Słonecznika jak również
przez Śnieżne Kotły na odcinku od schroniska Pod Łabskim Szczytem do Rozdroża pod Wlk. Szyszakiem.
Otwarty zostaje również odcinek szlaku na Skalny Stół od Sowiej Przełęczy.
Z powodu ograniczeń w przekraczaniu granicy pozostaje zamknięta Droga Przyjaźni - szlak czerwony, grzbietowy od Mokrej Przełęczy do Przełęczy Okraj na odcinkach:
od Mokrej Przełęczy w rejonie Szrenicy do szlaku żółtego w rejonie Śnieżnych Kotłów,
od Przełęczy pod Śmielcem do szlaku czarnego Petrówki,
od Drogi Jubileuszowej na Przełęcz Okraj za wyjątkiem odcinka od Sowiej Przełęczy do Skalnego Stołu.
Pozostałe odcinki Drogi Przyjaźni Polsko-Czeskiej są dostępne dla turystyki.
Z powodu ograniczeń COVID-19 zamknięta pozostaje Droga Jubileuszowa na Śnieżkę (szlak niebieski);
Szlaki będą sukcesywnie otwierane kiedy ustąpią przyczyny ich zamknięcia.
Karkonoski Park Narodowy
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za treść reklam i ogłoszeń. Wersja elektroniczna Informatora Piechowickiego www.piechowice.pl/informator

Informator Piechowicki • Czerwiec 2020 • numer 6/20

11

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
Dzień Dziecka

Wyróżnienie dla Marysi, w IV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Moje miasto-moja duma”
W ramach planu pracy przedszkola, jednym z
działań we wszystkich grupach przedszkolnych, były
zabawy i zajęcia z zakresu edukacji regionalnej „Moja
miejscowość, mój region, moja ojczyzna” . Przedszkolaki
wykonywały album swojej miejscowości - dzieci przedstawiały w swoich pracach plastycznych najpiękniejsze
i najważniejsze dla nich miejsca. Każda z prac została
uwieszona w albumie z foto relacji pracy zdalnej na stronie naszego przedszkola. Rodzicom zaproponowaliśmy,
aby z tymi pracami wzięli udział w IV Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Moje miasto-moja duma”.
Wielkie gratulacje należą się naszej Marysi Dobrowolskiej
z grupy „Jeżyki”, która została wyróżniona w tym konkursie z swoją pracą „Bobrowe Skały”.
K. Romańska

Urodziny w grupie „Jeżyki”
Podczas okresu pandemii Koronawirusa w naszym przedszkolu zmieniło się wiele, ale starałyśmy się
dbać, aby czas, który dzieci spędziły w domach był aktywny, jak w przedszkolu. Pamiętaliśmy o solenizantach
– z grupy starszaków w tym trudnym czasie swoje siódme
urodziny obchodziły Martynka, dwie Natalki i Oliwka. Nie
mogliśmy się spotkać i tak jak zawsze zaśpiewać sto lat czy
złożyć życzenia - tym bardziej podejść i przytulić się. Grupa Jeżyków zmobilizowała się i dla każdej z dziewczynek
wykonała pracę plastyczną – były to własnego pomysłu
laurki, piękne polne kwiaty, serca, a część dzieci wykonało
piękny napis STO LAT.
K. Romańska

Dzień Dziecka to najważniejsze święto dla naszych milusińskich. W naszym przedszkolu już od rana
panował radosny nastrój, dzieci wysłuchały piosenki
„Hymn dzieci”, w której jest mowa o tym, że chcemy bezpiecznie żyć, chcemy szczęśliwymi być – tak bardzo nam
wszystkim teraz tego potrzeba. W ogrodzie przy utworach wybranych przez dzieci odbyły się zabawy taneczne.
Pogoda dopisała, więc odbyły się także zawody sportowe – rzut woreczkiem do celu – oczywiście każdy miał
swój woreczek, slalom z rakietkami – również dla każdego osobna rakietka, z piłką, chód z krążkiem na głowie.
Wszystkie zabawy odbywały się z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa. Nie było przegranych, bo wszyscy świetnie się bawili, a po wysiłku niespodzianka – na obiad była
pyszna pizza, na podwieczorek świeże owoce z bitą śmietaną którą zaserwowały panie kucharki. Z przedszkola
wyszły dzieci w tym dniu z uśmiechami, upominkami i
zrobionymi przez siebie wiatraczkami.
S. Januszkiewicz, M. Janasz

Wakacyjna praca w przedszkolu
W lipcu 2020 pracuje Przedszkole Samorządowe
Nr 2 w Piechowicach a w sierpniu Przedszkole nr 1. Aby
zgłosić dzieci na miesiące wakacyjne należy złożyć wnioski w przedszkolu do którego zapisane jest dziecko. Z rodzicami dzieci, które zostaną przyjęte na miesiąc lipiec do
Przedszkola pod „Czerwonym Muchomorem” będziemy
kontaktować się telefonicznie w celu ustalenia szczegółów
pobytu dzieci w placówce.
Zbliżają się wakacje, zakończenie roku przedszkolnego
wszystkim życzymy pięknego, radosnego
i bezpiecznego wypoczynku, naszym absolwentom wspaniałej
przygody w szkolnych progach. Dziękujemy Rodzicom za
współpracę i naukę domową, za Wasze wsparcie w tym
trudnym czasie
i wcześniej, za pomoc w organizacji pracy placówki i odnowienie sal. Dziękujemy naszym
sponsorom i Przyjaciołom Przedszkola. Do zobaczenia we
wrześniu :)
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne
i Pracownicy Przedszkola Nr 2
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Deszczowe święto biathlonu w Piechowicach
Około 130 zawodników i zawodniczek w strugach deszczu rywalizowało w XII Memoriale Łukasza Semeriaka w biathlonie letnim.
Jedna z najważniejszych sportowych imprez powróciła na
stadion miejski w Piechowicach. Mimo niekorzystnej aury
dopisała frekwencja. Na liście startowej pojawiło się aż 130
nazwisk, nie brakowało także kibiców.

Oprócz rywalizacji sportowej ważne było propagowanie
biathlonu jako dyscypliny oraz zdrowego i aktywnego stylu
życia. Co roku wspominamy także postać Łukasza Semeriaka.

- Na starcie mamy
najmłodszych, a więc
przedszkolaków, którzy startują wraz ze
swoimi rodzicami.
Później na trasie pojawią się zawodnicy
i zawodniczki z klas
1-3 szkoły podstawowej, następnie z klas 4-6, kategoria K3 to byłe gimnazja i
kategoria open, a więc rocznik 2003 i starsi – wymieniała
Ewelina Jedziniak, trenerka UKS Krokus i organizator sobotnich zawodów.

Fantastyczny
chłopak. Biathlonista, który trenował
właśnie w naszym
klubie UKS Krokus
Piechowice. Bardzo pracowity, sumienny, życzliwy,
uśmiechnięty. Bardzo szkoda, że odszedł przedwcześnie, bo mógł cieszyć nas wszystkich swoimi sukcesami – wspomina Ewelina Jedziniak.

O tym że nie końcowy wynik był tutaj najważniejszy niech
Na terenie stadionu wytyczono pętle o różnej długości. Na świadczy fakt, że pamiątkowe medale przygotowano dla
murawie pojawiła się profesjonalna strzelnica. Rywalizacji wszystkich uczestników zawodów. Oprócz tego najlepszych
6 zawodników i zawodniczek z każdej kategorii otrzymyprzypatrywał się zespół sędziowski.
wało nagrody, a najmłodsi i najstarsi zawodnicy otrzyma- W warunkach jakie mamy dzisiaj to bieg będzie najtrud- li specjalne puchary. XII Memoriał Łukasza Semeriaka w
niejszym elementem. Jest ślisko więc dzieciaki muszą uwa- biathlonie letnim był pierwszą tego typu imprezą biathlożać, żeby nie zrobić sobie krzywdy. Strzelanie jest trudniej- nową po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.
sze dla młodszych kategorii, starsi radzą sobie dużo lepiej
– relacjonowała Ewelina Jedziniak.
Adrian Klimas
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Projekt „SZKLARKI MIESZKAŃCOM”
Miło jest nam poinformować mieszkańców Piechowic, że wniosek złożony przez Piechowicki Ośrodek Kultury i Zespół Szklarki w konkursie grantowym
„DZIAŁAJ LOKALNIE 2020” otrzymał dofinansowanie w wys. 3.000 zł na projekt pn. „Szklarki Mieszkańcom”. W ramach tego projektu zespół Szklarki od lipca
do września br. zrealizuje 6 spacerów muzycznych po
Piechowicach dedykowanych naszym mieszkańcom.
Jest to inicjatywa płynąca z potrzeby serca, dzięki której członkowie zespołu będą mogli skutecznie przeciwdziałać apatii i izolacji społecznej spowodowanej COVID – 19.

Projekt będzie dofinansowany ze środków
programu „Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce
oraz Ośrodek Działaj Lokalnie LGD Partnerstwo Duch Gór w Karpaczu.
Anna Kalisz
Dyrektor Piechowickiego Ośrodka Kultury

Śmiechobus
Końcówka maja była w Piechowicach był pełna
radości i uśmiechów. Śmiechobus porozwoził we wcześniej wskazane miejsca ok. 400 upominków, na które
wszędzie czekały już dzieci. Mimo tej trudnej sytuacji
udało nam się zrealizować ten nietypowy Dzień Dziecka
i sprawić dzieciom niespodziankę, za którą otrzymaliśmy
wiele uśmiechów oraz podziękowań. W imieniu własnym
i dzieci podziękowania te oraz uśmiechy kierujemy także
pod adresem sponsorów:
* Pałacu Pakoszów,
* Sklepu Carrefour Piechowice,
* Karkonoskiego Parku Narodowego,
* Nadleśnictwa Lwówek Śląski i Państwu Kornalewicz,
* PSB Mrówka Piechowice,
* Sklepu Natalii.
Dzieciom natomiast życzymy jeszcze wielu radosnych
chwil i beztroski na każdy kolejny dzień roku.
Anna Kalisz
				
Agata Brzuchalska
				
Kinga Szczap

Składamy serdeczne podziękowania Wszystkim, którzy
w tak trudnej dla nas chwili łączyli się z nami w bólu i
żałobie, okazali wiele serca, wzięli liczny udział we mszy
św. i odprowadzili na miejsce wiecznego spoczynku śp.
Stanisława Łabęckiego,
pogrążona w żałobie Żona z Rodziną.
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Trwają prace nad Szlakiem Grzbietowym
Trwają prace budowlane w ramach realizacji projektu pn. „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy - część zachodnia
- Rokytnice i Piechowice z widokiem na Karkonosze” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.
Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projek- Piechowic i Michałowic.
tu bezpośrednim jego celem jest zwiększenie ruchu turystycznego w obu miastach oraz w regionie przygranicznym. Poniżej dokumentacja zdjęciowa z prowadzonych prac.
Platforma widokowa powstaje w Michałowicach, w sąsiedztwie nieczynnego kamieniołomu natomiast przy ul. Śnieżnej i Kryształowej powstają parkingi z elementami małej
architektury, które będą służyły turystom i mieszkańcom

Jarosław Bumażnik
Główny Specjalista
ds. Pozyskiwania Środków Pozabudżetowych
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