Informator Piechowicki • Kwiecień 2021 • numer 04/21

egzemplarz bezpłatny
1

Informator
Piechowicki

NUMER 04/21 KWIECIEŃ 2021

ISSN 1731-5220

Inwestycja przy ul. Reja
zdjęcie Szymon Wyszyński

W numerze:

• Budowa kanalizacji Sanitarnej
• Kilka słów o singieltrackach
• Liczymy się dla Polski

2

Informator Piechowicki • Kwiecień 2021 • numer 04/21

Informacja Burmistrza Miasta Piechowice
Drodzy mieszkańcy Piechowic,
w ostatnim okresie starałem się uzyskać dla naszej gminy kolejne, dodatkowe środki finansowe z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej naszego
miasta. Złożyliśmy wniosek określając zadanie jako: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze
miasta Piechowice od skrzyżowania ul. Kryształowej i 1 Maja do skrzyżowania ul. Kryształowej i drogi
krajowej nr 3 (Piechowice Górne) wraz z ul. Zieloną – etap II”.
Dzisiaj mogę Państwa poinformować, że naszej gminie przyznano dodatkowe środki finansowe
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizacje tego zadania czyli na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Piechowice od skrzyżowania ul. Kryształowej i 1 Maja do
skrzyżowania ul. Kryształowej i drogi krajowej nr 3 (Piechowice Górne) wraz z ul. Zieloną – etap
II” – w dwóch transzach po 1.335.665 zł i 600.000 zł, co łącznie wynosi 1.935.665 zł.
Kwota ta razem z własnymi środkami finansowy gminy, przeznaczonymi właśnie na ten cel, daje
realną szansę uporządkowania gospodarki ściekowej w górnym odcinku ul. Kryształowej (Górne Piechowice). Nie muszę chyba nikomu przypominać, że na tą inwestycję mieszkańcy Piechowic czekali
blisko 20 lat.
Aktualnie, o czym była mowa w poprzednich Informatorach Piechowickich, zleciłem aktualizację dokumentacji projektowej i wymaganych uzgodnień.
Przypominam, że między innymi dla potrzeb realizacji tej inwestycji w 2009 r. ówczesne władze Piechowic podjęły decyzję o wniesieniu aportem majątku naszej Gminy do Spółki Karkonoski System
Wodociągów i Kanalizacji Bukowcu (w skrócie KSWiK).
Spółka KSWiK nie wykonała dla nas tej inwestycji. Dzisiaj wiemy, że w tamtym okresie przechodziła ona problemy finansowe i generowała straty w wysokości kilkudziesięciu milionów złotych, które
niestety były, przez ostatnie kilkanaście lat, pokrywane z wypracowanych zysków w Oddziale spółki
w Piechowicach, czyli z kieszeni naszych mieszkańców.
Niestety jest grupa osób, która stara się utrudnić nasze wyjście ze spółki KSWiK. Nie chcą ono zrozumieć, że mieszkańcy Piechowic mają prawo wystąpić ze spółki i sami wykonywać swoje inwestycje.
Druga dobra informacja to fakt, że pozytywnie oceniono nasz projekt pod nazwą „Zapomniane
historie – obóz pracy w Piechowicach - etap I prace remontowo konserwatorskie” i przyznano
nam dotację w wysokości 210.000 zł. Niebawem zostaną nam przekazane.
Pojawiają się głosy pytające po co Piechowicom takie miejsce pamięci. Mam inne zdanie na ten temat.
Inicjatywę tą popierają też inni mieszkańcy domagając się upamiętnienia tego miejsca.
Po pierwsze przyznano nam te pieniądze. Po drugie trzeba pamiętać, że jest to piechowicka historia
o tym co działo się na tych terenach w przeszłości. Takie miejsce uczy nowe pokolenia pamięci o tamtych trudnych czasach, a ofiarom - więźniom obozów pracy w Piechowicach daje pamięć i cześć,
niezależnie od ich przynależności narodowej.
Uważam, że pamięć o tamtych czasach i ludziach zmuszanych do przymusowej pracy, którzy de facto
przyczyni się do rozwoju naszego miasta, jest naszym obowiązkiem. Skoro więc udało się pozyskać
takie środki należy w końcu upamiętnić to miejsce a przy okazji przyciągnąć i zapoznać z nim potencjalnych turystów.
Jacek Kubielski
Burmistrz Miasta Piechowice
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Budowa kanalizacji Sanitarnej w Piechowicach Górnych

I

nformujemy, że ponad 2 mln. zł pozyskała Gmina
Miejska Piechowice w wyniku złożenia wniosków
o uzyskanie środków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu
terytorialnego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Trzy złożone wnioski w trzech
ogłoszonych naborach dotyczyły jednej inwestycji tj.
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w górnych Piechowicach od skrzyżowania ul. 1 Maja i Kryształowej do
ul. Turystycznej. Jest szansa, że otrzymana kwota dofinansowania wraz z wkładem własnym zaplanowanym
w budżecie w kwocie 1,5 mln. zł umożliwi gminie realizację tego zadania w szerszym zakresie niż pierwotnie zakładano (w trzech etapach).
Jest to bardzo ważne gdyż uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w górnych Piechowicach w trzech
etapach, jak to pierwotnie planowano, wiązałoby się
z większymi kosztami całości zadania oraz większymi

utrudnieniami komunikacyjnymi dla mieszkańców
i turystów.
W chwili obecnej przygotowywana jest dokumentacja
techniczna, która ostatecznie określi koszty tej dużej
inwestycji. Kolejnym krokiem będzie wyłonienie Wykonawcy zadania a prace budowlane prawdopodobnie
rozpoczną się jesienią br. roku.
Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
tym obszarze zakończyłoby temat budowy sieci sanitarnej wzdłuż głównej ulicy Piechowic – Kryształowej. Budowa tej sieci była rozpoczęta wiele lat temu,
jeszcze gdy funkcję Burmistrza Miasta Piechowice
sprawował Stanisław Ejnik.
Jarosław Bumażnik
Główny Specjalista ds. pozyskiwania środków
pozabudżetowych

Parę słów o Singletrackach

S

ingieltracki powstały na obszarze Miasta Jelenia Góra oraz gmin Podgórzyn i Piechowice.
W ramach projektu "Bliżej przyrody, chroniąc przyrodę - budowa zrównoważonych tras rowerowych MTB
w Karkonoszach” zostało wybudowane 14 tras o łącznej długości prawie 61,5 km.
W ostatnim czasie na portalu internetowym nj24.pl
oraz 24jgora.pl ukazał się artykuł dotyczący tras rowerowych MTB „Pasmo Rowerowe Olbrzymy”. Stwierdzono tam, że: „trasy, szczególnie w obszarze gmin
Piechowice i Podgórzyn – powiedzieli kontrolujący
–są na pewnych odcinkach nie tyle uszkodzone, ile
zrujnowane. Po prostu… ich nie ma.” Pragniemy poinformować, że do końca marca trwały prace na odcinkach należących do Gminy Miejskiej Piechowice,
mające na celu przygotowanie tras do otwarcia sezonu. Wykonawca zajmujący się utrzymaniem, zajmował się ich oczyszczeniem
i przygotowaniem do sezonu. Od dnia 1 kwietnia 2021
r. wszystkie trasy rowerowe należące do Gminy Miejskiej Piechowice są przejezdne. Trzeba jednak pamiętać, że przy niektórych odcinkach trwają prace leśne,
zalecana więc jest szczególna ostrożność.

Artykuły umieszczone na portalach internetowych
nj24.pl oraz 24jgora.pl głęboko poruszyły nie tylko
firmę zajmującą się utrzymaniem tras, ale i leśnictwo
Michałowice, na obszarze którego znajdują się Singletracki. Niezaprzeczalny jest fakt, że w lasach trwają
wycinki drzew ale jak wynika
z informacji uzyskanych od leśniczego tylko w jednym miejscu (teren Jeleniej Góry) koliduje to z wyznaczonymi trasami. W celu zapewnienia możliwości
przejazdu wyznaczony został tam tymczasowy objazd.
Stan techniczny tras rowerowych jest stale monitorowany a ewentualne uszkodzenia będą usuwane na bieżąco.
Zwracamy się z prośbą do użytkowników Singletracków jeżeli zauważycie usterki powiadomcie nas
o tym. Piszcie na Facebooku Urzędu Miasta, na adres:
przemek.4x4@o2.pl lub dzwońcie pod numer 501 313
877.
Życzymy bezpiecznej jazdy.
Anna Szalej-John
Inspektor ds. promocji, kultury, sportu
i organizacji pozarządowych
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Co słychać w inwestycjach ?

O

głoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji
deszczowej w ramach zagospodarowania terenu
pomiędzy budynkami istniejącej zabudowy przy ul.
Szkolnej w Piechowicach Etap II w ramach RFIL”.
W ramach inwestycji planuje się budowę sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni.
Wykonanie kanalizacji deszczowej uporządkuje system odprowadzenia wód opadowych z terenu osiedla, w tym zapewni możliwość odbioru wód z dachu
budynku ul. Szkolna 5, który w chwili obecnej nie
mógł być podłączony do „deszczówki”. Wody opadowe przed odprowadzeniem do rzeki Kamienna
zostaną oczyszczone w separatorach. Postępowanie
przetargowe prowadzone jest w nowej formule obowiązującej od 1 stycznia 2021r w wersji elektronicznej,
za pośrednictwem platformy zakupowej.
Rada Miasta Piechowice zwiększyła środki
na sfinansowanie realizowanej już inwestycji
pn.”„Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Piechowicach. Przebudowa ulicy Reja wraz z budową
kanalizacji deszczowej”. W ramach tej inwestycji wykonana zostanie dodatkowo nawierzchnia asfaltowa
na zatoczce i końcówce ulicy Reja oraz pas zieleni i roboty przygotowawcze pod budowę chodnika wzdłuż
głównego ciągu ulicy Reja ( ustawienie obrzeży, podbudowa tłuczniowa pod nawierzchnię z kostki betonowej ). Przygotowywane jest postępowanie przetargowe na realizację tych robót.
Jeszcze w tym roku zaplanowano wykonanie robót
drogowych, tj. przebudowę ulicy Szymborskiej od
skrzyżowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania
z ulicą Prusa oraz przebudowę ul. Prusa od skrzyżowania z ul. Szymborskiej do skrzyżowania z ul.

Orzeszkowej. Na tych odcinkach dróg wykonane zostaną krawężniki i nawierzchnia asfaltowa. Poprawi to
znacznie komfort poruszania się tymi drogami.
Trwają prace projektowe związane z rozbudową
cmentarza komunalnego w Piechowicach.
Wykonawca dokumentacji projektowej przedstawił
wstępną koncepcję rozbudowy cmentarza, którego realizacja odbywać się będzie w dwóch etapach. Rozbudowa cmentarza zlokalizowana zostanie na działkach
nr 46/3 i 47 obręb 0004 Piechowice – teren pomiędzy
Biedronką a cmentarzem komunalnym. Wstępnie zaplanowano 949 grobów murowanych pojedynczych,
25 grobów murowanych rodzinnych, 925 grobów
ziemnych pojedynczych, 674 grobów ziemnych urnowych i 1560 grobów urnowych w kolumbariach.
Na terenie rozbudowanego cmentarza przewiduje
się również zdrenowanie terenu, oświetlenie, utwardzenie alejek, murowane boksy śmietnikowe, punkty
czerpania wody oraz toalety. Planowana jest również
budowa miejsc parkingowych oraz ogrodzenie terenu.
Burmistrz zlecił opracowanie projektu wykonawczego dla inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej od skrzyżowania ul. Kryształowej i 1 Maja do
skrzyżowania ul. Kryształowej i drogi krajowej nr 3
(Piechowice Górne) wraz z ul. Zieloną. Na realizację
tej inwestycji otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie
1.935.665 zł.
Planuje się rozpoczęcie robót budowlanych jesienią
bieżącego roku.
Andrzej Proczek
Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej

Przypomnienie odnośnie korzystania z PSZOK

M

ieszkańcom, którzy chcą przekazać odpady
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przy ul. Bocznej 15 w Piechowicach, przypomina się, że zgodnie z uchwałą nr 91/
XVII/2019 Rady Miasta Piechowice z dnia 5 listopada
2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

i zagospodarowania tych odpadów, oddając odpady
komunalne do PSZOK, należy okazać się dokumentem potwierdzającym dokonanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Monika Śpiewak
Kierownik Referatu Nieruchomości
Geodezji i Ochrony Środowiska
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Ruszył nabór
wniosków do
programu
„Moja woda”

O

d 22 marca br. ruszył nabór
wniosków dla właścicieli domków jednorodzinnych o dofinansowanie w ramach programu „Moja
Woda”. Nawet do 5.000 złotych będzie
można uzyskać
na przydomowe instalacje zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe,
którą wykorzystać będzie można np.
na zbiorniki retencyjne, oczka wodne,
instalację rozsączającą oraz elementy
do nawadniania bądź innego sposobu wykorzystania zatrzymanej wody.
Program „Moja woda” ma pomóc
w łagodzeniu negatywnych skutków
suszy w Polsce, a także w odciążeniu
kanalizacji oraz w zmniejszeniu ryzyka
podtopień powodowanych ulewnymi
deszczami.
Szczegóły naboru wniosków znajdują się na stronie www.wfosigw.wroclaw.pl.
Monika Śpiewak
Kierownik Referatu
Nieruchomości Geodezji
i Ochrony Środowiska
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RADA MIASTA UCHWALIŁA:
Uchwała nr 191/XXXIV/2021 Rady Miasta Piechowice
z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie aktualizacji planu
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miejskiej Piechowice na lata 2021 – 2030, przyjętego uchwałą nr 112/
XVIII/2016 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 stycznia
2016 r. w sprawie przyjęcia do realizacji ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miejskiej /Piechowice na
lata 2016 – 2020’’.
Uchwała nr 192/XXXIV/2021 Rady Miasta Piechowice z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany budżetu
Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2021.
Uchwała nr 193/XXXIV/2021 Rady Miasta Piechowice
z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice.
Uchwała nr 194/XXXIV/2021 Rady Miasta Piechowice
z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Miejskiej Piechowice.
Uchwała nr 195/XXXIV/2021 Rady Miasta Piechowice z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską
Piechowice a Gminami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Aglomeracji Jeleniogórskiej oraz
przystąpienie do prac nad dokumentem strategicznym
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji
Jeleniogórskiej na lata 2021 – 2029, zwanym Planem
działań ZIT AJ.
Uchwała nr 196/XXXIV/2021 Rady Miasta Piechowice
z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie powołania Gminnej
Rady Seniorów w Piechowicach oraz nadania jej Statutu.
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Konkurs na najpiękniejszą Eko-Marzannę został rozstrzygnięty!

Z

okazji Pierwszego Dnia Wiosny, Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Piechowicach
zorganizował konkurs pod hasłem „Najpiękniejsza
Marzanna Ekologiczna”, który skierowany był do
przedszkoli na terenie Piechowic. W dniu 23 marca
2021 r. w każdym z przedszkoli odbyła się prezentacja Eko-Marzann. Grupy przedszkolne z Przedszkola
Samorządowego nr 1 i nr 2 w Piechowicach przygotowały łącznie osiem ekologicznych marzann, po jednej
z każdej grupy.
Przedmiotem konkursu było stworzenie ekologicznej
Marzanny, wykonanej głównie z odpadów nadających
się do recyklingu, tzw. surowców wtórnych.
Prace były pomysłowe, kolorowe i wykonane z ekologicznych materiałów. Jury konkursu, w którego skład
wchodziło trzech pracowników Urzędu Miasta, zdecydowało o nagrodzeniu wszystkich uczestników konkursu, gdyż kreatywność wykonawców oraz wszystkie
prace ich zachwyciły.
Celem uczestnictwa dzieci w konkursowych zmaganiach było m.in.: nawiązanie do obrzędowości okresu wiosennego, propagowanie recyklingu jako możliwości pozyskiwania różnorodnych materiałów do
tworzenia ciekawych, barwnych i niezwykłych form
przestrzennych, rozpowszechnianie wiedzy odnośnie
pozyskiwania surowców wtórnych
i późniejszego ich wykorzystania, kreowanie wyobraźni u dzieci w odniesieniu do wykorzystania odpadów
pochodzących z gospodarstw domowych, pobudzanie aktywności twórczej, integracja poprzez wspólną
zabawę oraz zwrócenie uwagi na potrzebę segregacji
śmieci.
Głównymi nagrodami były domki ekologiczne dla
owadów oraz dyplomy, których fundatorem był Urząd

Miasta w Piechowicach. Upominki dla dzieci w postaci książeczek i kolorowanek ufundował Karkonoski
Park Narodowy, za co serdecznie dziękujemy.
Dziękujemy Pani Dyrektor Konstancji Kuśnierz-Mielcarek oraz Pani Dyrektor Bożenie Woś,
a także Wychowawcom grup przedszkolnych za piękne prace, zaangażowanie oraz możliwość organizacji
ekologicznego konkursu.
Anna Soból
Podinspektor ds. ochrony środowiska
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#Liczymy się dla Polski!

J

uż od 1 kwietnia ruszył Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Spis powszechny to czas, kiedy Główny Urząd Statystyczny stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spis powszechny obejmuje całą
populację ludności i mieszkań. Oznacza to, że dane
uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą
od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku
wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności,
spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem
danych.
Tegoroczny spis powszechny jest szczególny, ponieważ po raz pierwszy realizowany jest metodą
samospisu internetowego. Respondenci na własnych
komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie
teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych,
osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja
na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.
Należy zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o statystyce
publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy.
Obowiązek spisowy obejmuje:
• mieszkańców Polski- zarówno Polaków, jak i cudzoziemców,
• stałych mieszkańców Polski przebywających
w czasie spisu za granicą,
• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie
będące mieszkaniami.
Jeżeli mieszkaniec Polski
nie ma możliwości dokonania samospisu, np. z powodu
braku dostępu do urządzeń
i Internetu, ustawa zobowiązuje m.in. gminne jednostki
organizacyjne do udostępnienia odpowiedniego pomieszczenia i sprzętu do realizacji
samospisu. Stanowisko samospisu w Naszej Gminie
zostało utworzone w Urzędzie Miasta w pokoju nr 3.
Natomiast jeśli mieszkaniec
(np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy
niepełnosprawność) nie bę-

dzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi
rachmistrze: Pani Karolina Sokołowska, Pani Weronika Rosiak i Pan Andrzej Grysiński. Rachmistrzowie
telefonicznie zaczną pracę już od 4 maja.
Warto dodać, że uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne są opracowywane i przedstawiane w postaci baz danych o różnych przekrojach
i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych
i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.
Serdecznie zachęcamy do samospisu internetowego,
ponieważ jest to najwygodniejsza forma przekazania
danych. Można z niego skorzystać w dowolnym miejscu i czasie, a co za tym idzie - wypełnić swój obowiązek i zyskać możliwość wzięcia udziału w Loterii .Dla
uczestników Loterii przewidziane są bardzo atrakcyjne nagrody rzeczowe, w tym samochody. W Loterii
wezmą udział wyłącznie osoby, które: dokonały samospisu, wygenerowały unikalny kod i zarejestrowały go
na stronie loterii.
Ze względu na pandemię Narodowy Spis Powszechny został przedłużony i potrwa do 30 września 2021 r.
Więcej informacji o spisie na: https://spis.gov.pl/.
Oprac. na podstawie: https://spis.gov.pl/
Aleksandra Budzińska
Podinspektor ds. obywatelskich,
ewidencji ludności i archiwum
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Łąka kwietna jako alternatywa
dla tradycyjnych trawników

W

wyniku intensywnej urbanizacji i wzrostu gospodarczego, miasta stoją w obliczu rosnącego
zanieczyszczenia powietrza, jak również utraty zasobów naturalnych oraz spadku różnorodności biologicznej. Wszechobecny beton, szkło i stal sprawiają,
że ludzie coraz częściej poszukują kontaktu z naturą,
który jest niezbędny w prawidłowym funkcjonowaniu
każdego człowieka. Rozwój cywilizacji i rozrastanie
się miast sprawiły, że jakość życia w mieście spadła
m.in. przez zmniejszenie ilości terenów zielonych.
Oznacza to również, że dla owadów zapylających nastały ciężkie czasy, ponieważ kurczą się ich naturalne
siedliska i źródła pożywienia, co może w ostateczności doprowadzić do ich wymarcia. Zapylanie jest bezcennym procesem, bez którego istnienie ludzkie byłoby prawie niemożliwe. Pszczoły zapylają kwiaty przez
co mogą sprawić, że miejska dżungla stanie się zielona, roślinność miejska bardziej różnorodna, a miasta
przyjazne pszczołom pochwalić mogą się estetycznymi przestrzeniami dla mieszkańców. Pszczoły są więc
niezbędne dla zachowania bioróżnorodności i utrzymania zieleni w mieście. W ostatnich latach zaobserwowano znaczny spadek populacji pszczół miodnych.
Proces ten cały czas postępuje i niesie za sobą negatywne konsekwencje1.
„Kiedy ostatnia pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi,
człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia.
Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania.
Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie
przyjdzie kolej na człowieka” – Karol Darwin
Pszczoły i inne owady zapylające są niezbędne dla
naszych ekosystemów i różnorodności biologicznej.
Spadek populacji zapylaczy oznacza, że wiele gatunków roślin może zaniknąć lub nawet zniknąć, a wraz
z nimi organizmy, które od nich zależą. Ponadto,
mniejsza liczba zapylaczy ma znaczący wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe2.Brak odpowiedniego środowiska dla zapylaczy przyczynia się do ich masowego
wymierania. Zakładanie łąk kwietnych w mieście jest
korzystnym rozwiązaniem sprzyjającym zwiększeniu
populacji pszczół miodnych3.
Kwietne łąki wpływają na poprawę estetyki miasta,
1 Greenpeace Polska. 2013. Spadek populacji pszczół. Raport techniczny Laboratorium Badawczego Greenpeace 01/2013. Warszawa
2 Parlament Europejski. 2019. Co powoduje spadek liczebności
pszczół i innych zapylaczy? https://www.europarl.europa.eu/news/pl/
headlines/society/20191129STO67758/co-powoduje-spadek-liczebnosci-pszczol-i-innych-zapylaczy-infografiki (z dnia 02.03.21 r.)
3 TakdlaPszczół. 2019. Dzika łąka kwietna. Uczta dla pszczół i pożytek dla piękna. https://takdlapszczol.pl/dzika-laka-kwietna-uczta-dla-pszczol-pozytek-dla-naszego-piekna/ (z dnia 02.03.21 r.)

wzbogacają miejski ekosystem, oczyszczają powietrze i glebę z zanieczyszczeń oraz zmniejszają miejską wyspę ciepła. Istotnym walorem zakładania łąk
kwietnych w mieście jest brak potrzeby dodatkowego
nawadniania oraz regularnego koszenia. Łąki kwietne
mogą stać się również kluczem dla miast w adaptacji
do zmian klimatu4. Łąki kwietne idealnie sprawdzą się
jako urozmaicenie w przestrzeniach miejskich, takich
jak parki, skwery, pasy zieleni i pobocza.
Korzyści wynikające z zakładania łąk kwietnych
w mieście5:
• zwiększenie bioróżnorodności,
• poprawa jakości powietrza,
• odporność na suszę,
• gromadzą nadmiar wody deszczowej,
• zmniejszenie efektu miejskiej wyspy ciepła,
• pomaga walczyć ze smogiem oraz ochładza powietrze,
• brak konieczności regularnego koszenia,
• zapewniają miejsce do życia dla owadów zapylających,
• poprawa estetyki przestrzeni miejskiej.

Łąka kwietna w Krakowie
(źródło: https://zzm.krakow.pl/dzialania-antysmogowe/393-sianie-lak-kwietnych.html)

ciąg dalszy na str 13
4 Wody Polskie. 2020. Kwietna łąka zamiast trawnikahttps://
www.wody.gov.pl/mala-retencja/kwietne-laki-na-okres-suszy/
kwietna-laka-zamiast-trawnika (z dnia 02.03.21 r.)
5 Fundacja Łąka. https://laka.org.pl/ (z dnia 02.03.21 r.)
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Łąki kwietne najczęściej składają się z kompozycji
roślin z gatunków jednorocznych i wieloletnich, które
przystosowane są do wymagających warunków miejskich oraz suchych i zdegradowanych gleb. Do najczęściej wybieranych mieszanek nasion należy m.in.
Koniczyna biała, Mniszek lekarski, Babka lancetowata, Chaber drakiewnik, Szałwia omszona oraz Złocień
zwyczajny. Sadzenie różnorodnych gatunków które
kwitną w różnym czasie zapewnia pszczołom dostęp
do nektaru przez cały sezon6. Dzięki odpowiednio dobranej mieszanki roślin możliwe jest, aby łąka kwietna skutecznie pochłania pyły z powietrza miejskiego
tworzące smog. Ze wstępnych badań prowadzonych
przez Fundację Łąka wynika, że 1m2 odpowiednio
dobranych gatunków roślinności łąkowej jest w stanie
zatrzymać od 5 do 11 g pyłów zawieszonych, co porównywalne jest do możliwości osiąganych przez pięcioletnie drzewo. Łąki kwietne mogą być alternatywą
dla drzew, które uważane są za naturalny filtr zanieczyszczeń powietrza, jednak nie zawsze i w każdym
6 TakdlaPszczół. 2019. Dzika łąka kwietna. Uczta dla pszczół i pożytek dla piękna.https://takdlapszczol.pl/dzika-laka-kwietna-uczta-dla-pszczol-pozytek-dla-naszego-piekna/ (z dnia 02.03.21 r.)
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miejscu w mieście możliwe jest ich sadzenie7.
Łąki kwietne coraz częściej pojawiają się nie tylko
w przestrzeni miejskiej, ale również na posesjach
prywatnych. Urząd Miasta w Piechowicach zachęca
mieszkańców do zakładania w swoich ogrodach łąk
kwietnych jako alternatywa dla trawnika. Taki rodzaj
założenia roślinnego będzie urozmaiceniem dla ogrodu oraz pozwoli na zaoszczędzenie swojego czasu,
gdyż wymaga znacznie mniej pracy niż zwykły trawnik. Łąka nie wymaga wielokrotnego koszenia oraz
regularnego nawadniania i nawożenia. Najlepszym
terminem na założenie łąki kwiatowej jest wiosna, po
ostatnich przymrozkach. Również mieszkańcy posiadający balkon mogą założyć małą „łąkę” kwietną,
gdzie wystarczy odpowiednio dobrana mieszanka nasion przeznaczona do wysiania w doniczkach i skrzynek8.
7 CAM Nowolipie. Miejska łąka kwietna – chwilowa moda
czy ratunek dla miasta? https://cam.waw.pl/pokolenia/artykul/
miejska-laka-kwietna-chwilowa-moda-czy-ratunek-dla-miasta/
(z dnia 02.03.21 r.)
8 Green Design Blog. 2016. Łąka kwietna w ogrodzie. https://www.
green-design-blog.com.pl/laka-kwietna-ogrodzie/ (z dnia 03.03.21 r.)

Wstęp do Wielkanocy czyli Dni Baby Wielkanocnej 2021r.

A

by przypomnieć i dać zachętę mieszkańcom do
kultywowania tradycji ludowych w okresie przygotowań do Świąt Wielkanocnych POK zaproponował
współpracę piechowickim przedszkolom, p. Milenie
Uryn i załodze sklepu Carrefour, by wspólnie przygotować kilka atrakcji dla mieszkańców.
I tak 26 marca br. Piechowicki Ośrodek Kultury przy
współpracy ze sklepem Carrefour Piechowice przeprowadził wielkanocną akcję podarunkową. Jej celem
było przeciwdziałanie degradacji więzi społecznych
tak szybko postępującej w czasie przedłużającego się
stanu epidemicznego. Wystarczył niewielki upominek, szczere życzenia i odrobina muzyki, aby na twarzach przechodniów pojawił się uśmiech. Te bezcenne
uśmiechy i przedświąteczną atmosferę uzupełniały
następujące życzenia i prośba:
„Drodzy Państwo, przed nami kolejne Święta Wielkanocne w cieniu rygorów sanitarnych. Przeżyjmy je
wszyscy zdrowo, spokojnie i pięknie.
Załoga Piechowickiego Ośrodka Kultury i sklepu Carrefour Piechowice oprócz życzeń, przekazuje Państwu
dzisiaj także symboliczne, wielkanocne upominki,
abyśmy w tym świątecznym czasie pamiętali, że nie
jesteśmy sami.
Chcemy także , aby samotność nie dotknęła 9- letniego Kaspiana, który bardzo ciężko choruje i potrzebuje
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naszego wsparcia. Dlatego prosimy o datki dla Kaspiana żeby widział, że nie jest sam i dzięki Państwa pomocy oraz dalszej rehabilitacji będzie miał prawdziwie świąteczny czas.
Z otwartym sercem, wiarą i optymizmem powitajmy
w Piechowicach tegoroczną Wielkanoc.”
Mieszkańcy Piechowic nie zawiedli. Przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa odwzajemniali
uśmiechy i świąteczne życzenia.
Nie zabrakło również akcentów świątecznych przygotowanych przez piechowickie przedszkola. Występy najmłodszych obejrzeć można na stronie Piechowickiego Ośrodka Kultury. Również przygotowanie
dekoracji świątecznych zaproponowane przez Milenę
Uryn on-line z pewnością przydało się odwiedzającym naszą stronę internetową. Mamy nadzieję, że
w przyszłym roku uda się powrócić do cyklicznych
spotkań przy pysznych ciastach i występach na żywo
czego sobie i Państwu życzymy.
Kto jeszcze nie widział zapraszamy do obejrzenia na
naszej stronie : www.pok.piechowice.pl
Emanuela Czujowska
Instruktor POK

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach
Informacje z Dwójeczki…..
* Szukamy wiosny:
Jesienią, w ramach kampanii "POLA NADZIEI",
uczniowie z klas I-III posadzili cebulki żonkili, symbolu nadziei, na skwerku przy przystanku w Piechowicach Średnich. Kampania ta ma celu promowanie
idei wolontariatu oraz bezinteresownej pomocy nieuleczalnie chorym przebywającym w hospicjach. Takie działania są okazją do budzenia wrażliwości, empatii, kształtowania postaw prospołecznych u dzieci.
Sadząc żonkile zostaliśmy zaproszeni do grona Przyjaciół żonkilowej akcji. 18 marca Pierwszaki sprawdziły jak przyjęły się cebulki. Z dumą zaobserwowały,
iż roślinki rosną. Już widać zielone listki i schowane
między nimi kwiatki. Czekamy, aż zakwitną. Zostaną
rozdane w trakcie organizowanych kwest. Pozyskane
w ten sposób fundusze pozwolą na zaspokojenie potrzeb podopiecznych hospicjum.
* Biblioteka szkolna:
Miło jest nam poinformować, że szkolna biblioteka wzbogaca się o nowe pozycje. Zwróciliśmy się
do wielu wydawnictw z prośbą o darowiznę na rzecz
szkoły. Odzew przerósł nasze oczekiwania. Od kilku

tygodni, codziennie, otrzymujemy paczki z książeczkami. Są to bajki, baśnie, powieści dla młodzieży, komiksy oraz czasopisma „Kumpel”, „Victor” i „Victor
Junior”. Prócz książek otrzymaliśmy gry dydaktyczne
i pomoce do nauki języka angielskiego. Obecnie pozyskaliśmy już 237 książeczek i 25 gier dydaktycznych.
* Konkurs recytatorski pt. „Jan Brzechwa dzieciom”
W naszej szkole odbyły się zmagania uczniów
klas edukacji wczesnoszkolnej w ramach konkursu recytatorskiego. Dzieci musiały wypożyczyć z biblioteki
książeczkę z wierszami Jana Brzechwy. Wybrać wiersz
i nauczyć się na pamięć. Dodatkowym elementem
konkursu była charakteryzacja związana z tematyką
wiersza. Jury miało trudne zadanie aby wyłonić zwycięzców. Po burzliwej dyskusji przyznano miejsca na
podium ex aequo. I miejsce zajęły: Garbolińska Ola
wiersz „Kwoka”, Bartnicka Antosia wiersz „Żaba”, Sienicz Martyna wiersz „Leń”. II miejsce zajęli: Szczybura Zuzanna wiersz „Samochwała”, Jaworski Miłosz
wiersz „Koziołeczek”, Kopczyńska Oliwia wiersz „Jak
rozmawiać trzeba z psem”. Na III miejscu stanęły:
Żmijewska Kinga wiersz „Leń”, Borodacz Martyna
wiersz „Żaba”, Pietruszka Emilia wiersz „Pomidor”.
Dzieciom serdecznie gratulujemy.
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* Konkursy w klasach starszych:
Otrzymaliśmy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu „Orzeł Ortograficzny”.
W tym niełatwym konkursie na podium znaleźli się
uczniowie: VI miejsce Krasowski Konrad (klasa VI
A), VII miejsce Skibińska Anna ( kl. VII A), VIII miejsce Mucharska Anna (kl. VI A), Pietruszka Robert (kl.
VI A), Wróbel Sara (kl. VI B), Hen Kamil (kl. III A).
Wymienieni uczniowie zdobyli tytuł „Laureata”. Pozostali uczniowie, których wyróżniono to: z klasy siódmej Adamczak Magdalena, Dynia Wiktoria, Pyziak
Mateusz; z klasy szóstej Flak Mateusz, Frygiel Oskar,
Rzemek Wiktoria, Sierpski Mateusz Świątek Oliwia;
z klasy trzeciej Adamczak Marta, Baranowska Maja,
Szczybura Zuzanna, Żmijewska Kinga. Był to trudny
konkurs, dlatego też zwycięzcom należą się szczególne gratulacje. Kolejny konkurs, w którym nagrodzono
uczniów z piechowickiej dwójeczki to ogólnopolski
konkurs literacko-plastycznym „Wehikuł czasu”. Odbył się on w ramach profilaktycznej kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł. Z naszej szkoły nagrody otrzymali Kornel Wiśniewski ( kl. VI A) oraz Justynka
Wrońska ( kl. V A).
Agata Szpala
(nauczyciel bibliotekarz)

Marzec w Chatce Puchatka
DZIEŃ KOBIET
" Marzec, marzec, pięknie się wystroił ,
w kole, w kole między dziećmi stoi.
I gromadkę uśmiechniętą
pyta: Jakie dzisiaj święto?"
- śpiew znanej od lat piosenki rozbrzmiewał tego dnia
w przedszkolu. Dzieci ze wszystkich grup przygotowywały się do niego już dużo wcześniej wykonując
własnoręcznie kolorowe kwiaty, które były wręczane
wszystkim paniom , które przechadzały się ulicami
Piechowic w dniu 8 marca. W tym dniu poza unoszącym się kwiatami można było uraczyć się zapachem
pysznych, ciasteczek przygotowywanych w grupie
Mądre Sowy. Słodki poczęstunek czekał na każdego,
kto odwiedzał nasze przedszkole.
DNI BABY WIELKANOCNEJ
W tym roku w sposób wyjątkowy - bo zdalny. Grupa
Tygrysków wraz z wychowawczynią dołożyli wszelkich starań, by święta Wielkanocne zyskały na swoim
uroku, by przybliżyć wszystkim tradycje i kulturę dotyczącą tych wyjątkowych dni. Dzieci zaprezentowały
kaszubski taniec „Koseder” oraz „Kujawiak”. Całość
przedstawiona była w pięknej, kolorowej, wiosen no

świątecznej scenerii. Szkoda że nie mogliśmy wszyscy zobaczyć występu na
żywo.
POŻEGNANIE ZIMY-PRZYWITANIE WIOSNY
Zima zachwycała nas swymi urokami, pozwalała się
wybawić w śniegowych zaspach, lepić bałwany, turlać
się i urządzać bitwy na śnieżki. Przyszedł jednak czas
na pożegnanie mroźnej Pani i przywitanie wiosny. Całe
przedszkole włączyło się w akcję zainicjowaną przez
Piechowicki Ośrodek Kultury polegającą na wykonaniu marzanny z surowców wtórnych. Pomysłów było
co nie miara. ciężko się zdecydować, z czego stworzyć
tę postać symbolizującą odchodzącą zimę. Z pomocą przychodzili również rodzice. dostarczali dzieciom
butelki, nakrętki, folie... w końcu udało się na czas
zaprezentować piękne Panny Marzanny. Wszystkie
grupy mogą być z siebie dumne. Dzięki nim świat stał
się nieco bardziej zadbany. Dzieci wiedzą, jak zadbać
o środowisko a ich działania zostały nagrodzone. Każda z grup otrzymała kolorowe książeczki o tematyce
przyrodniczej oraz domek dla owadów.
Anna Kubasiewicz,
wychowawca w przedszkolu Chatka Puchatka
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Czas oczekiwania na przyjście wiosny nasze przedszkole uprzyjemniło sobie rozpoczęciem następnego
etapu modernizacji ogrodu przedszkolnego. Zostały
zamontowane nowe urządzenia do zabaw dla dzieci oraz rozpoczęta modernizacja nawierzchni dojazdowej do budynku na terenie przedszkola. Mimo
niesprzyjającej aury pogodowej nasz ogród wygląda
coraz ładniej i powoli zaczyna zachęcać wszystkich
przedszkolaków do aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu.
Podczas nie sprzyjającej pogody pracownicy przedszkola nie zapomnieli o podnoszeniu standardu i estetyki wewnątrz przedszkola, gdzie przy zaangażowaniu
wszystkich pracowników oraz naszej złotej rączki
Pana Darka wyremontowano od lat zapomniany hol
przedszkolny, rozpoczęto remont oraz modernizację
pomieszczeń socjalnych jako następny etap po zakończonym remoncie szatki przedszkolaków. Mam
nadzieję, że wszystkim przedszkolakom oraz personelowi przedszkola coraz przyjemniej będzie spędzało
się czas w „Chatce Puchatka”, a nowe działania będą
zachętą do realizowania nowych pomysłów i podnoszenia jakości pracy przedszkola pod względem dydaktycznym, wychowawczym oraz opiekuńczym.
Konstancja Kuśnierz-Mielcarek
Dyrektor Przedszkola Samorządowego
nr 1 w Piechowicach
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Przedszkole Samorządowe nr 2 Piechowice
„Pod czerwonym muchomorem”

W

iosna tuż, tuż… Czas zatem rozprawić się z Marzanną i pożegnać zimę
w pięknym stylu.
Nasze przedszkole wzięło udział w konkursie
na Ekologiczną Marzannę, organizowanym
przez Referat Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta w Piechowicach. Każda z grup przedszkolnych zaprezentowała swoją marzannę
w holu przedszkolnym, pierwszego dnia Wiosny. Ideą konkursu było wykonanie Marzanny
głównie z odpadów nadających się do recyklingu, tzw. surowców wtórnych. Każda Marzanna, choć miała jeden cel, odpędzić zimę
– wyglądała inaczej. Przedszkolaki wraz ze
swoimi paniami, do stworzenia kukieł użyły
między innymi: gazet, folii, zakrętek od butelek, opakowań po różnych produktach, które
można poddać recynklingowi.
Przedszkole od dawna realizuje wybrane treści z zakresu edukacji ekologicznej, kształtując u dzieci prawidłowe postawy prospołeczne i proekologiczne w relacjach „Ja – świat”.
Udział w konkursie był dla nas kolejną sytuacją
dydaktyczną umożliwiającą dzieciom utrwalanie wiedzy w tym zakresie. Każda grupa
otrzymała dyplomy pamiątkowe oraz nagrody
w postaci ekologicznych domków dla owadów.
Dziękujemy!
Mgr Kamila Romańska
nauczyciel grupy Zajączki
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Powitanie wiosny

W

iosna to najpiękniejsza pora roku, dlatego
Pierwszy Dzień Wiosny jest bardzo radosny.
Przyjście nowej pory roku jest doskonałą okazją do
tego by dzieci dostrzegły bogactwo budzącej się do
życia przyrody. Przygotowania do tego dnia zaczęły
się wcześniej. W każdej grupie w kącikach przyrody
pojawiły się pierwsze rośliny, w wazonach zakwitły
forsycje, szczypiorek wystrzelił do góry, pojawiła się
rzeżucha i zboże. Na zajęciach każda grupa wykonała
Eko – Marzannę – która jest symbolem srogiej zimy.
W pierwszy Dzień Wiosny zorganizowano Wiosenny Pokaz Mody – każde dziecko zaprezentowało się
przy dźwiękach muzyki. Rodzice stanęli na wysoko-

Zajęcia edukacyjne
w Zdrojowym Teatrze Animacji
w Cieplicach

P

odczas lekcji teatralnej prowadzonej przez Rafała
Ksiądzyna, aktora Zdrojowego Teatru Animacji
w Cieplicach, starszaki poznały teatr od podszewki.
Wszystko zaczęło się od przywitania dzieci przez samego dyrektora, pana Grzegorza Koczubaja i zaproszeniu do foyer. Dziwne, niezrozumiałe i trudne do
wypowiedzenia słowo, zdziwiło dzieci. Odpowiedzi
na to pytanie jak i wiele innych przedszkolaki uzyskały podczas półtoragodzinnego spotkania w teatrze.
Pan Rafał ciekawie i obrazowo przeprowadził dzieci przez wszystkie zakamarki teatru: zaczynając od
niezrozumiałego na początku foyer przez widownie,
scenę, miejsce inspicjenta i reżysera, kulisy, magazyn,

ści zadania i wyczarowali barwne stroje – były bociany, biedronki, żabki, wiosenne wróżki z koszyczkami
pełnymi kwiatów i wiankami na głowach, chłopcy
w kapeluszach. Przedszkolaki improwizowały przy
utworze „Cztery pory roku – wiosna” A. Vivaldiego,
rozwiązywały zagadki o wiośnie, bawiły się w kodowanie „Jaki kwiatek – taki ruch”, wykonywały wspólnie
drzewo wiosenne, poznały tradycję topienia Marzanny. Dzieci tęsknią już za słońcem, chcą jak najprędzej
zrzucić ciepłą kurtkę i rękawiczki. Ale na razie pogoda nas nie rozpieszcza, w myśl przysłowia „W marcu
jak w garncu” i „kwiecień plecień bo przeplata, trochę
zimy, trochę lata”.
mgr Małgorzata Janasz
nauczyciel grupy Poziomki
a kończąc na garderobie aktorów. Dzieci były bardzo
szczęśliwe, że mogły same zobaczyć miejsca z reguły
niedostępne dla widza w teatrze.
Podczas zwiedzania teatru „Misie” nie tylko odkrywały nowe miejsca. Poznały również specyfikę pracy
w teatrze oraz pracujących tam osób: reżysera, scenarzysty, inspicjenta, aktora ale też szatniarza i kasjerki.
A ponieważ spotkanie było w teatrze animacji były
również zabawy z lalkami, marionetkami, pacynkami,
maskami i kukłami. Na koniec lekcja pracy z formą.
Pan Rafał zaczarował nasze przedszkolaki i tak po widowni kicały szczęśliwe króliczki.
Na pamiątkę spotkania z teatrem, pan Dyrektor ofiarował dzieciom płytę z nagraniami piosenek ze spektakli ZTA w Cieplicach i zaproszeniem na premierę
„Kropki i błędu”. Dziękujemy za ciekawe spotkanie.
mgr Grażyna Popera
Nauczyciel grupy Misie
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Konkurs na Eko – pisankę

W

celu upowszechniania i pielęgnowania tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
w naszym przedszkolu, Pani Dyrektor ogłosiła konkurs na Eko pisankę. Zaangażowanie dzieci i dorosłych w działania proekologiczne było bardzo duże,
świadczy to o rozumieniu potrzeby dbania o środowisko. Aż do ostatniego dnia – 26 marca dzieci przynosiły wspaniałe pisanki. Różniły się wielkością i sposobem wykonania. Prace wykonano z ekologicznych
materiałów – wydmuszek, papieru, nakrętek, opakowań po jajkach, opakowań po rolkach po papierze

toaletowym, z masy solnej, wykorzystano nici, mech
oraz inne odpady. Wszystkie pisanki wyeksponowano w holu przedszkola, prezentowały się wspaniale.
Uczestnikom konkursu Pani Dyrektor wręczyła nagrody. Z uwagi na pandemię nagrody zostały wręczone w każdej grupie. Poprzez to działanie stworzono
możliwość oddziaływania w zakresie propagowania
ekologicznego stylu życia na dzieci na ich najbliższych. Serdeczne podziękowania dla rodziców i dzieci
za tak aktywny udział w konkursie.
mgr Małgorzata Janasz
nauczyciel grupy Poziomki
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