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Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie rodziny
i wśród przyjaciół oraz wesołego „Alleluja”.
życzy Burmistrz Miasta Piechowice
wraz z pracownikami Urzędu Miasta w Piechowicach
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Odpowiedź Burmistrza Miasta Piechowice
na list otwarty grupy Radnych
Szanowni Państwo,
ostatnio otrzymałem list grupy Radnych Rady Miasta Piechowice z dnia 24.02.2021 roku, którego treść publikuje poniżej. Jednocześnie pomimo, że nie chcę zajmować się polityką, widzę konieczność opublikowania
mojej odpowiedzi na ten list na łamach Informatora Piechowickiego. Uważam, że Mieszkańcy powinni znać
odpowiedź na ten list.
Oto list Radnych:
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I moja odpowiedź:
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Ciąg dalszy KSWiK - Wspólnicy spółki podjęli uchwałę
o rozwiązaniu spółki KSWiK

I

nformuje Mieszkańców Piechowic, że w dniu
23.02.2021 roku na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki KSWiK została podjęta intencyjna uchwała o rozwiązaniu spółki KSWiK.
W związku z tym Gminy - Wspólnicy spółki zastali
zobowiązani aby do dnia 30.04.2021 roku Rady Gmin
podjęły uchwały w przedmiocie rozwiązania spółki
KSWiK. To w jakim trybie to nastąpi jest niewiadomą
albowiem poza Piechowicami i Podgórzynem pozostali Wspólnicy nie zdeklarowali jaka jest ich wola co
do trybu rozwiązania spółki. Wiadomo, że nie będzie
to likwidacja.
Dodaję, że na Zgromadzeniu nie podjęto uchwały
o rozwiązaniu spółki KSWiK przez likwidację tym
samym uznano moje racje ujęte we wniosku z dnia
15.02.2021 kierowanym do Zarządu spółki KSWiK
i do Wspólników. Pisałem tam, że podjęcie takiej
uchwały byłoby niekorzystne dla spółki i wszystkich
Wspólników z uwagi na obowiązujące w Polsce przepisy prawa podatkowego.
Pragnę zauważyć, że Inicjatywa o podjęciu ww.
uchwały była wynikiem patu jaki powstał w związku
z nie podjęciem skutecznej uchwały o zaciągnięciu

pożyczki w wysokości 22.000.000 zł
/jest to wynikiem tego, że Piechowice i Podgórzyn nie
głosowały za uchwałą/, której środki miały być zainwestowane na terenie Gminy Szklarska Poręba. Piechowice znowu zostały pominięte.
Takie zachowanie Piechowic i Podgórzyna uświadomiło pozostałym Wspólnikom, że nie będzie można
podjąć w spółce nowych inwestycji o wysokości ponad 5.000.000 zł bo Piechowice i Podgórzyn zawsze
będą blokowały podjęcie takich uchwał.
Przypominam też, że w dniu 3 lutego 2021r. na
Zgromadzeniu Wspólników spółki KSWiK zostały
podjęte dwie uchwały w sprawie zgody na podział
spółki KSWiK poprzez wyodrębnienie majątku
związanego z Oddziałami KSWiK w Piechowicach
i Podgórzynie. W naszym przypadku zorganizowaną część majątku w postaci Oddziału w Piechowicach przejmie nasza spółka ZUK spółka z o.o.
w Piechowicach. Przygotowujemy się więc do wyjścia z KSWiK.
Burmistrz Miasta Piechowice
Jacek Kubielski

Inwestycje w toku

T

rwają prace nad realizacją zadania pn.: „Budowa
kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku od ul.
Zamkowej do włączenia do istniejącej kanalizacji sanitarnej w ul. Cieplickiej w Piechowicach” w ramach
zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pakoszowskiej od ul. Zamkowej do skrzyżowania z poto-

kiem Piastówka z odejściem poza pas drogowy – Etap
II”. Ułożono już całość rurociągu tłocznego. Pozostało
do wykonanie odtworzenie nawierzchni asfaltowej na
odcinku ulicy Cieplickiej oraz zainstalowanie pompowni ścieków.

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pakoszowskiej od ul. Zamkowej do skrzyżowania z potokiem Piastówka z odejściem poza pas drogowy
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Kontynuowane są roboty budowlane nad wykonaniem
inwestycji pn.: Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej w Piechowicach, na którą składają się 2 elementy:
zadanie nr 1 : Przebudowa ulicy Reja wraz z budową
kanalizacji deszczowej i zadanie nr 2 : Budowa sieci
kanalizacji deszczowej w ulicy Prusa w Piechowicach.
Znaczna część robót została już wykonana. Na odcinku ulicy Prusa ułożono już większość kanalizacji

deszczowej. Zaawansowane są również roboty przy
budowie kanalizacji deszczowej w ul. Reja. Niestety
ograniczone środki budżetu gminy nie pozwoliły na
wykonanie pełnego zakresu odbudowy nawierzchni
drogi i chodników.
Andrzej Proczek
Zastępca Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Przebudowa ulicy Reja wraz z budową kanalizacji deszczowej

Rekrutacja do placówek oświatowych

R

ozpoczęła się rekrutacja do I klasy szkół podstawowych i przedszkoli dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Piechowice.
W związku z tym Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że:

* Zgodnie z art. 133 ust. 2 ustawy Prawo Oświatowe – Kandydaci
zamieszkali poza obwodem szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. W związku z tym
wnioski o przyjęcie dziecka spoza obwodu szkoły będą rozpatrywane w rekrutacji uzupełniającej.

•

•

Zgodnie z Zarządzeniem nr 20/2021 z dnia 29
stycznia 2021 roku w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę
oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia
tych kryteriów w terminie od 1 marca do 31 marca 2021 roku należy złożyć w przypadku dziecka
z obwodu szkoły – zgłoszenie dziecka do szkoły, a w przypadku dziecka spoza obwodu szkoły wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły*. Lista
dzieci przyjętych do klasy I zostanie ogłoszona 31
maja 2021 roku do godziny 15:00.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 19/2021 z dnia 29
stycznia 2021 roku w sprawie harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz
postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli,
a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w terminie od 15 marca 2021 roku do 15
kwietnia 2021 roku należy złożyć wniosek do dyrektora o przyjęcie dziecka do przedszkola. Lista
kandydatów przyjętych do przedszkoli zostanie
ogłoszona 21 maja 2021 r. do godziny 15:00.
Kamila Misztela
Inspektor ds. oświaty i kadr
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Drodzy Mieszkańcy,
w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miasta w Piechowicach w zakładce Ochrona Środowiska znajdą
Państwo informacje o Środowisku,
w których umieszczane są powiadomienia o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego dla
pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu. W dniach występowania poziomu alarmowego pyłu zawieszonego
PM10 zaleca się ograniczanie czasu
przebywania na powietrzu zwłaszcza
przez kobiety w ciąży, dzieci i osoby starsze oraz przez osoby z astmą,
chorobami alergicznymi skóry, oczu
i chorobami krążenia.
Monika Śpiewak
Kierownik Referatu Nieruchomości
Geodezji i Ochrony Środowiska
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RADA MIASTA UCHWALIŁA:
Uchwała nr 186/XXXIII/2021 Rady Miasta Piechowice
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2021.
Uchwała nr 187/XXXIII/2021 Rady Miasta Piechowice
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Miejskiej
Piechowice na lata 2021 – 2025.
Uchwała nr 188/XXXIII/2021 Rady Miasta Piechowice
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miejskiej
Piechowice.
Uchwała nr 189/XXXIII/2021 Rady Miasta Piechowice
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na
zamianę nieruchomości.
Uchwała nr 190/XXXIII/2021 Rady Miasta Piechowice
z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na pozaetatowego członka Kolegium Regionalnej
Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z miejscem wykonywania zadań w Zespole Zamiejscowym w Jeleniej
Górze.

Informacja na temat realizacji zadania pn.
„Demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Piechowice”

W

związku z możliwością pozyskania środków
z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, Gmina
Miejska Piechowice po raz kolejny przystępuje do
składania wniosku o dofinansowanie na realizację
programu usuwania odpadów zawierających azbest.
W ramach tego zadania organizowany jest dla mieszkańców bezpłatny demontaż, odbiór oraz unieszkodliwienie odpadów azbestowych znajdujących się na
terenie gminy.
Od roku 2002 obowiązuje w Polsce program usuwania
azbestu i wyrobów zawierających azbest. Program ten
jest jednym z priorytetów w zakresie ochrony zdrowia
i środowiska. Należy pamiętać o zagrożeniu jakie niesie ze sobą obecność włókien azbestowych w powietrzu, które po przedostaniu się do płuc mechanicznie
drażnią tkankę wystającymi ostrymi końcami, powo-

dując zwiększoną przepuszczalność błon komórkowych. Pył z azbestu może być przyczyną m.in. pylicy
azbestowej, nowotworu płuc oraz obturacyjnego zapalenia przewlekłego oskrzeli.
Zachęcamy mieszkańców Piechowic do składania
wniosków do tutejszego Urzędu do dnia 30 kwietnia
2021 roku, w sprawie bezpłatnego odbioru odpadów
azbestowych. Druki wniosków do wypełnienia dostępne są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Urzędu (w zakładce Ochrona Środowiska – Druki).
Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta do w.w. daty,
zrealizowane zostaną na przełomie sierpnia i września.
							
Monika Śpiewak
Kierownik Referatu Nieruchomości Geodezji
i Ochrony Środowiska
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Atrakcyjna oferta sprzedaży nieruchomości
niezabudowanych przez Gminę Miejską Piechowice

A

ktualna sytuacja gospodarcza skłania coraz liczniejsze grono osób do poszukiwania interesujących alternatyw dla dotychczas wykorzystywanych
form oszczędzania i inwestowania. Spośród wachlarza
możliwości w tym zakresie niewątpliwie wyróżniającą
się opcją są od zawsze inwestycje w nieruchomości,
uważane słusznie za pewne i bezpieczne.
Znalazło to obecnie odbicie w niezwykłym wzroście
zainteresowania ofertą nieruchomości w Piechowicach. Pierwszy przetarg nieograniczony na zbycie
nieruchomości niezabudowanych zorganizowany
w styczniu 2021 r. spotkał się z bezprecedensowym zainteresowaniem uczestników i zakończył się zbyciem
wszystkich czterech oferowanych działek – po jednej
w Górzyńcu i Michałowicach oraz dwóch przy ul.
Prusa, a kwoty osiągnięte w licytacji daleko przewyższyły ceny wywoławcze.
Atrakcyjną propozycją dla ewentualnych inwestorów
jest również zaplanowany na dzień 9 kwietnia 2021
roku przetarg nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w Michałowicach –w malowniczym rejonie ul. Kolonijnej i Liczyrzepy. Ogłoszeniem Burmistrza Miasta Piechowice
do sprzedaży wytypowano pięć działek o powierzchni

od 1279 do 1878 m2 , przewidzianych w „miejscowym
planie zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Michałowice” pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Ceny wywoławcze wynoszą od 69 000 do
100 000 złotych netto. Także i w tym przypadku spodziewać się można bardzo dużego zainteresowania.
Z dotychczasowych obserwacji pracowników Urzędu
Miasta wynika, iż telefoniczne zapytania o szczegóły
oferty są bardzo liczne. Wielu spośród rozmówców
z różnych części Polski wyraża chęć osiedlenia się
w Michałowicach ze względu na ich niezaprzeczalne
walory widokowe.
Z ogłoszeniem Burmistrza Miasta Piechowice nr
3/2021 dotyczącym planowanego w dniu 9 kwietnia
br. przetargu można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Piechowice w dziale
„Budżet, Zamówienia Publiczne i Przetargi”, a bliższych informacji na temat oferty Miasta udziela Referat Nieruchomości, Geodezji i Ochrony Środowiska
tut. Urzędu pod numerem telefonu 75 75 48 917 bądź
adresem e-mail: lokale@piechowice.pl.
							
Zbigniew Łukaszewicz
Inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami

Sprzątanie po psie to przejaw dojrzałości, nie wstydu!

D

o Urzędu Miasta coraz częściej docierają skargi
o tym, że w Piechowicach sytuacja utrzymania
czystości jest daleka od ideału, głównie za sprawą zaśmieconych psimi odchodami chodników, trawników
czy zieleńców. Widok zaśmieconych psimi odchodami
chodników i terenów zieleni jest bardzo powszechny,
zwłaszcza wiosną. Psie kupy to rażący i nieestetyczny
element miejskiego krajobrazu, a także istotne zagrożenie pod względem epidemiologicznym. Przypominamy, że każdy mieszkaniec posiadający psa zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia pozostawionych
przez nie odchodów w przestrzeni publicznej. Psie
odchody są źródłem czynników chorobotwórczych
drobnoustrojów, którymi podczas bezpośredniego
kontaktu mogą zarazić się nie tylko inne psy, ale również ludzie – zwłaszcza dzieci bawiące się na trawnikach i w piaskownicach. Główny Inspektor Sanitarny
ostrzega, iż zarażenie toksokarozą może prowadzić

do licznych powikłań zdrowotnych, a nawet do utraty
wzroku.
Gmina Miejska Piechowice wspiera i inicjuje działania, których celem jest zwiększenie świadomości właścicieli psów w zakresie odpowiedzialności związanej
ze sprzątaniem po swoim pupilu. Obecnie na terenie
Piechowic zlokalizowanych jest 15 specjalnych koszy
przeznaczonych na psie odchody, które wyposażone
są w zestawy higieniczne. Zestaw ten zawiera torebkę
i łopatkę, co ma na celu ułatwić właścicielowi w posprzątaniu po swoim czworonogu. Zestaw jest ekologiczny oraz wykonany z makulatury recyklingowej.
Sprzątając po swoim psie wspólnie możemy dbać
o estetykę miasta oraz chronić zdrowie swoje i swoich bliskich.
Anna Soból
Podinspektor ds. Ochrony Środowiska
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Mówimy NIE dla wypalania traw

O

d wielu lat na przełomie zimy i wiosny wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw na łąkach i nieużytkach rolnych. Coroczne, wiosenne wypalanie suchych traw i pozostałości roślinnych stanowi poważny
problem, który w efekcie prowadzi często do niekontrolowanych pożarów, które skutkują dużymi stratami materialnymi, poparzeniami, a nawet ofiarami
śmiertelnymi. Panuje mylne przekonanie, iż spalenie
suchej trawy użyźni w ten sposób glebę, co poskutkuje szybszym i bujniejszym wzrostem młodej trawy.
Działania te nie wpłyną na rozwój nowej roślinności,
a wręcz odwrotnie – wyjałowi glebę. Sucha roślinność
stanowi doskonały materiał palny, który w połączeniu
z nieodpowiedzialnością ludzi skutkuje gwałtownym
wzrostem błyskawicznie rozprzestrzeniających się pożarów. W 2019 roku najwięcej pożarów traw odnotowano w marcu i kwietniu, łącznie 31 720, co stanowiło
56,7% wszystkich pożarów traw. Wypalanie traw powoduje spustoszenie dla flory i fauny, m.in. ze względu na niszczone w ten sposób miejsca lęgowe wielu
gatunków gnieżdżących się na ziemi i w krzewach.
Urząd Miasta w Piechowicach informuje, że zgodnie
z przepisami Ustawy o Ochronie Przyrody za wy-

palanie traw grozi kara pozbawienia wolności albo
grzywna w wysokości nawet do 5000 zł. Apelujemy
do mieszkańców noszących się z zamiarem wypalania
traw i resztek roślin, aby zaniechali tego zwyczaju.

źródło: http://www.stoppozaromtraw.pl/
Anna Soból
Podinspektor ds. Ochrony Środowiska

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych
w 2021 r. został rozstrzygnięty

J

ak pisaliśmy w poprzednim numerze Informatora Piechowickiego organizacje pozarządowe oraz
podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i wolontariacie mogły ubiegać się o dofinansowanie,
na realizację zadań publicznych w ramach otwartego
konkursu ofert. Wysokość środków jakie zostały przeznaczone wyniosła 120 000,00 zł.
Na realizację zadań publicznych w tym roku. złożonych zostało łącznie 12 ofert przez 9 organizacji pozarządowych.
Najwięcej ofert bo aż trzy złożył Polski Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Koła nr
9 w Piechowicach, na realizację zadań pn.: „Impresje ruchowe dla seniorów” (oferta nr 6) – 3 500,00 zł
w ramach promocji i ochrony zdrowia poprzez popularyzowanie idei zdrowego trybu życia oraz w ramach
działalności wspomagającej rozwój wspólnoty lokalnej poprzez organizowanie imprez integrujących różne środowiska i działania na rzecz małych wspólnot:
„Sportowy Piknik Seniorów” (oferta nr 4) – 2 600,00
zł i „Festyn – Święto Pieczonego Ziemniaka” ( oferta

nr 5) – 2 400,00 zł. W tej samej kategorii ofertę swoją
złożyło również Stowarzyszenie Michałowice w Karkonoszach, na realizację Rodzinnego rajdu rowerowego (oferta nr 12) – 2 000,00 zł.
Największą popularnością wśród oferentów cieszyły
się zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej, sportu i turystyki, w szczególności w środowisku dziecięcym i młodzieżowym. Tutaj wpłynęło
5 ofert, na które przyznane zostały następujące kwoty:
Piłkarski Klub Sportowy „Lechia Piechowice” na realizację zadania pn. Upowszechnianie kultury fizycznej
wśród dzieci i młodzieży w Gminie Miejskiej Piechowice (oferta nr 7) – 59 900,00 zł, Uczniowski Klub
Sportowy KROKUS na realizację zadania pn. Szkolenie dzieci w narciarstwie biegowym i biathlonie (oferta nr 2) – 21 000,00 zł, Memoriał Łukasza Semeriaka
w biathlonie letnim/ Biathlon dla każdego – biathlon
dla Bartka (oferta nr 3) – 6 100,00 zł, KLUB LOGICZNY na realizację zadania pn. Upowszechnianie Sportów Umysłowych (oferta nr 10) – 7 000,00 zł, Okręg
PZW Jelenia Góra Zarząd Koła PZW Piechowice na
realizację zadania pn. Organizacja otwartych zawo-
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dów w dyscyplinach wędkarskich oraz organizacja
sportu wędkarskiego poprzez szkolenia i warsztaty
z zakresu technik i metod wędkarskich dla młodzieży
z Gminy Miejskiej Piechowice (oferta nr 8) – 3 000,00
zł. Do realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki
i ochrony dziedzictwa narodowego oraz propagowania tradycji zgłosiły się dwie organizacje: Stowarzyszenie Chór Parafialny Harfa zadanie pn. Międzynarodowy Dzień Muzyki (oferta nr 1) – 4 000,00 zł oraz
Stowarzyszenie PRO – ARTE przy PSM I stopnia im.
Janiny Garści w Jeleniej Górze zadanie pn. Raz i dwa,
raz i dwa, przedszkolaczek z nami gra (oferta nr 9) –

5 000,00 zł. Niezmiennie turystykę i krajoznawstwo
promuje ZHP Chorągiew Dolnośląska Hufiec Karkonoski, który na swoje zadanie pn. „Wrócić na szlak”
(oferta nr 11) otrzyma kwotę 3 500,00 zł.
Dziękujemy wszystkim za złożone oferty. W najbliższym czasie zostaną podpisane umowy z poszczególnymi organizacjami a o terminach imprez będziemy
informowali na bieżąco.
Anna Szalej-John
Inspektor ds. promocji, kultury, sportu
i organizacji pozarządowych

Dzień Kobiet inaczej

"W

reszcie mam kontakt z żywą publicznością.
To bezcenne"- mówił Polski ELVIS piechowickiej publiczności. Koncert Elvis na BIS, w wykonaniu doskonałego wokalisty Mirka Deredasa, który
odbył się 8 marca br. w sali OSP, to udana próba realizacji wydarzenia w trudnym czasie pandemii. Mimo
obowiązujących obecnie przepisów sanitarnych Dzień
Kobiet w Piechowicach można uznać za udane spotkanie. Publiczność reagowała bardzo radośnie i spontanicznie na show artystyczny zaprezentowany przez
Polskiego Elvisa. "Podczas koncertów chcę dawać ludziom serce i kochać ich jako Mirek Deredas, a nie
jako kopia Elvisa"- mówił o sobie wokalista i taki
był jego przekaz sceniczny. Tego dnia nie zabrakło
też kwiatów, pięknych i zaskakujących życzeń oraz
uśmiechów. Dzięki dzieciom i nauczycielom z piechowickich szkół i przedszkoli oraz Burmistrzowi Miasta
Piechowice każda z Pań wyszła z barwnym, wiosennym bukietem. Miłym zaskoczeniem tego popołudnia
były życzenia, zarówno te nagrane przez Panów z Piechowic, jak i te złożone osobiście przez Senatora RP p.
Krzysztofa Mroza oraz Burmistrza Miasta Piechowic
p. Jacka Kubielskiego. Tegoroczny Dzień Kobiet pokazał, że pomimo pandemii mieszkańcom naszego
miasta potrzebne są takie spotkania i kontakt z drugim człowiekiem, dlatego uwzględniając wszelkie obostrzenia i możliwości będziemy Państwa zapraszać
do udziału w kolejnych naszych działaniach.

Link do nagrań video z życzeniami:
https://www.youtube.com/watch?v=rFvh-AafEyQ
				
Anna Kalisz
Dyrektor Piechowickiego Ośrodka Kultury

Konrad Badacz złoty medalista mistrzostw świata

Z

łote medale mistrzostw świata w kategorii juniorów młodszych w rywalizacji sztafet 3x7,5 km wywalczyli w Obertilliach w Austrii, polscy biathloniści
wyprzedzając reprezentację Francji oraz Włoch. Konrad Badacz ukończył pierwszą zmianę na piątej pozy-

cji, ze stratą 35 s do prowadzących wówczas Niemców.
Kolejny zawodnik przesunął naszą sztafetę na drugie
miejsce a ostatnia zmiana wyprowadziła sztafetę na
prowadzenie. Polacy wygrali różnicą trzynastu sekund nad sztafetą Francji. Sukces polskich biathlo-
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nistów w sztafecie jest pierwszym złotym medalem
zdobytym przez naszą reprezentację na mistrzostwa
świata juniorów w Biathlonie 2021 w Obertilliach.
W trzy osobowym składzie, aż dwóch zawodników to
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Mistrzostwa Sportowego w Szklarskiej Porębie. Przypominamy Konrad Badacz trenuje w MKS KARKONOSZE sporty zimowe, przygodę z biathlonem rozpoczął
w 2012 roku w klubie UKS Krokus Piechowice. Na
swoim koncie ma dziesiątki medali Mistrzostw Polski.
Kolejny rok zasila Kadrę Narodową Juniorów Polskiego Związku Biathlonu. Gratulujemy sukcesu!

Młodzi piłkarze Lechii Piechowice z numerem 4 na Dolnym Śląsku w futsalu

6

lutego młodzi piłkarze Lechii Piechowice w kategorii wiekowej U13 brali udział w Złotoryi w finale
mistrzostw Dolnego Śląska w piłce halowej. W finale
tej imprezy ulegli nieznacznie zwycięscy turnieju Iskrze Kochlice 2:3 zajmując ostatecznie 4 miejsce.
W drodze do turnieju finałowego nasi piłkarze pokonali znacznie wyżej notowane kluby takie jak Karkonosze Jelenia Góra (7:5), Lotnik Jeżów Sudecki (7:1)
czy Górnik Wałbrzych (6:5).
Lechia Piechowice grała w składzie: Konrad Kowalczyk, Marcel Świerczek, Kacper Usowicz, Mikołaj
Sokołowski, Oskar Soliło, Kamil Najczuk, Damian
Filiczkowski, Laura Gadawska, Maksymilian Lewandowski, Jakub Czechorowski.
Gratulacje!!!
Marcin Ramski

Luty w „ Chatce Puchatka”

K

arnawałowo, radośnie, wyjątkowo słodko i z delikatnym wiosennym akcentem przebiegał miesiąc
luty pod dachem Chatki Puchatka.
ZWIEDZANIE WYSTAWY: " W CIEMNOŚCI "
W PIECHOWICKIM OŚRODKU KULTURY
Z początkiem lutego grupy Kangurków, Tygrysków i Mądrych Sówek miały okazję uczestniczyć
w warsztatach z wykonywania obrazków z papieru
fluorescencyjnego. Po wykonaniu obrazka dzieci udały się na spacer korytarzami Piechowickiego Ośrodka
Kultury, gdzie pod przewodnictwem organizatorów
dzieci mogły zobaczyć wystawę prac artystów tworzących obrazy farbami odbijającymi światło ultrafioletowe. Efekty świetlne, jakie ukazały się naszym oczom
po zapaleniu specjalnej lampy zrobiły niesamowite
wrażenie. Można było poczuć się jak w świecie prawdziwej magii.
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WARSZTATY W MANUFAKTURZE SŁODKOŚCI
W SZKLARSKIEJ PORĘBIE
Kolejnym wydarzeniem był wyjazd przedszkolaków
do Manufaktury Słodkości w Szklarskiej Porębie.
Dzieci obserwowały cukierników podczas ich pracy, gdy spod ich rąk wyłaniały się kolorowe cukierki.
Obserwowały, w jaki sposób barwi się ciepłą masę
karmelową, formuje lizaki i nakłada na drewniane
patyczki. Największym przeżyciem było samodzielne
wykonanie lizaka przez każdego przedszkolaka. Każde dziecko otrzymało dyplom ukończenia kursu cukierniczego. Było na prawdę słodko :)
W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować naszej Radzie Rodziców za pomysł i organizację wyjazdu. DZIĘKUJEMY :)

KWIATY DLA WSZYSTKICH PAŃ

Z

końcem miesiąca sale naszego przedszkola zamieniły się w swoiste kwiaciarnie. Każde dziecko wkładało
całe swoje umiejętności i serce, by przygotować jak najpiękniejszy kwiat z różnych materiałów papierniczych.
Wszystko to dlatego, by można było ucieszyć obchodzące 8 marca swe święto Panie. Akcja organizowana jest
przez Piechowicki Ośrodek Kultury.
Kwiaty wykonane przez dzieci będą wręczane wszystkim Paniom, które w dniu 8 marca będą przechodziły
ulicami Piechowic.
My również chcemy w tym miejscu złożyć wszystkim
Paniom, tym starszym i całkiem jeszcze małym najserdeczniejsze życzenia.
Niech nie brakuje Wam powodów do radości wśród
czasem szarych dni. Promienie słońca niech zawsze zaglądają do Waszych okien. Pogody ducha, serdeczności .
Nade wszystko zdrowia i spełnienia marzeń.
Anna Kubasiewicz
wychowawca w Przedszkolu Samorządowym
nr 1 w Piechowicach
Dzieci wykonując kolorowe kwiatki rozjaśniły zimowy nastrój panujący na dworze, ale również pracownicy
przedszkolna czynnie włączyli się do pracowitego przywitania wiosny. Zgrana grupa pracowników wspólnie
uczestniczy w pomocy naszemu konserwatorowi „Złotej
rączce” Panu Darkowi w remoncie wizytówki przedszkola (ogólnego holu), który do tej pory swoim wizerunkiem pamiętał lata słusznie minione poprzedniego wieku. Kilka dni wiosny które, zapanowały w naszej aurze
dały nam wszystkim nadzieję na zbliżającą się dużymi
krokami wiosnę, a co za tym idzie upragnione zakończenie prac modernizacyjnych ogrodu przedszkolnego.
Niestety musimy uzbroić się jeszcze w cierpliwość bo pogoda splatała nam znowu figla. Mam nadzieję, że takie
długie oczekiwanie będzie nagrodzone wielką radością

w oczach naszych kochanych milusińskich, a efekty będą
wielkie i na pewno warto na nie czekać. Wprowadzona
w miesiącu lutym, w naszym przedszkolu elektroniczna ewidencja obecności przedszkolaków oraz dziennik
elektroniczny , dużymi krokami przybliżyła nas do nowoczesności, a rodzice jako nowe pokolenie kształcone
i wychowanie na dobrodziejstwie techniki i postępu aktywnie a wspomogli nas swoją aprobatą podjętych działań modernizacyjnych.
Szczere PODZIĘKOWANIA dla: Manufaktura Słodkości
„Cukierkowe Love” w Szklarskiej Porębie, za zorganizowanie warsztatów dla przedszkolaków z naszego przedszkola, Firmy KRY-CHA Wojciech Chadży za pomoc
w bezpiecznym dostarczeniu naszych milusińskich na
warsztaty, Radzie Rodziców za aktywny udział i pomoc
w uatrakcyjnianiu pobytu dzieci w przedszkolu, Firmie
„WEPA Piechowice Sp Z o.o.”- za pamięć i doposażanie
placówki w środki higieniczne, Hurtowni „Natalia” za
stałą pomoc rzeczową, która jest dużym wsparciem podczas modernizacji i remontów placówki, Mamie Antosi
Grodzkiej za nieodpłatne przekazanie na rzecz przedszkola ozdób świątecznych oraz stroi dla przedszkolaków. Firmie cateringowej PHU „AG-MA” za uświetnienie obchodów „Światowego dnia Kubusia Puchatka”
przepysznymi tortami i przekazaniu smakowitych pączków z okazji ”Tłustego czwartku”.
Dla wszystkich pracowników za wsparcie, zaangażowanie w remont, oraz modernizację przedszkola.
„Gdy nadejdą święta niech nadzieja i radość zastukają
do Państwa drzwi, a Wielkanoc przyniesie pomyślność,
szczęście i piękny uśmiech każdego dnia”.
Życzy kadra pedagogiczna, pracownicy oraz dyrektor
Przedszkola Samorządowego nr 1 „Chatka Puchatka”.
Konstancja Kuśnierz-Mielcarek
Dyrektor P.S. nr 1 w Piechowicach
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,,Jest na mapie mała kropka,
ja tu mieszkam, tu mnie spotkasz.
Jest ciekawie i wesoło
w moim świecie naokoło ...’’

G

rupa starszaków zainspirowana wierszem Joanny
Białobrzeskiej ,,Moja Mała Ojczyzna’’ postanowiła stworzyć kalendarz najpiękniejszych miejsc w Piechowicach. To dzieci zaproponowały miejsca, które
są według nich piękne i interesujące, a także dla nich
ważne. Przedszkolaki przez cały tydzień odwiedzały,
rysowały, fotografowały najurokliwsze miejsca miasta
Piechowice, poznając legendy i historie odwiedzanych
budynków i pomników przyrody. Dzieci uczyły się
odszukiwania wyznaczonych miejsc i ulic na mapie.
Ten intensywny tydzień wycieczek zakończył quiz
wiedzy na temat Piechowic oraz konkurs plastyczny

,,Moje piękne miejsce w Piechowicach”. Zaspakajając
Państwa ciekawość w opinii naszych najmłodszych
mieszkańców piękne i ważne miejsca to: ,,Kościół pod
wezwaniem Św. Antoniego Paderewskiego”, ,,Szklany
Ogród”, Urząd Miasta, „Poczta Polska’’, ,,Dworzec Kolejowy’’, ,,Huta Julia” i ,,Pomnik Przyrody Cis’’.
Nauczyciel grupy Misie
mgr Dorota Jarosz

,,Czy w rzece Kamiennej pływają szczupaki?’’

P

oznając Piechowice, nie mogliśmy pominąć rzeki Kamiennej i jej mieszkańców. Wielką niespodzianką okazały się odwiedziny w przedszkolu Pana
Michała Kruczka oraz Pana Krzysztofa Rudnickiego
z PZW Okręg Jelenia Góra Koło Piechowice. Panowie z niezwykłą pasją opowiadali, a także pokazywali ilustracje ryb występujących na naszych terenach.
Demonstrowali sposoby połowu ryb oraz zanęt, co
wzbudzało niesamowitą radość wśród przedszkolaków. Każdy mógł choć przez chwilę poczuć się wędkarzem, trzymając wędkę i małe kolorowe, oczywiście
sztuczne rybki. Przypomniano zasady bezpiecznego
zachowania się nad wodą oraz nie wchodzenia na lód.
Panowie odpowiadali na rozmaite pytania m.in. na
temat krokodyli i wielorybów. Serdecznie dziękujemy

za tę niezwykłą lekcję, a także mamy nadzieję, że dowiemy się jeszcze wielu ciekawych rzeczy na temat ryb
podczas kolejnych spotkań.
Nauczyciel grupy Misie
mgr Dorota Jarosz

Praktyczne wykorzystywanie nowych technologii w przedszkolu
„Pod czerwonym muchomorem”

P

ierwsze lata edukacji mają ogromny wpływ na
dalszy rozwój dziecka oraz dalszą owocną naukę.
Jest to okres w którym dziecko rozwija możliwości
intelektualne i większość wrodzonych predyspozycji. Jednym z ważnych zadań wychowania i edukacji
w przedszkolu jest to, aby łagodnie i stopniowo wprowadzać dziecko w fascynujący świat nauki i otaczającego go świata. Dzięki nowym technologiom dzieci

mogą rozwijać swoje zainteresowania przyrodą, astronomią, robotyką. W naszym przedszkolu dzieci
poznają konstelacje gwiazd, układ słoneczny, drogę mleczną dzięki domowemu planetarium SEGA.
Świat przyrody, zwierząt egzotycznych i górskich,
podwodny świat poznają dzięki magicznemu piórowi
ALBIK. Podczas zabawy z Albikiem dzieci nabywają
umiejętność kodowania, poznają odgłosy zwierząt
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oraz wzbogacają swoją wiedzę na temat fauny i flory.
Umiejętności kodowania dzieci nabywają dzięki robotom edukacyjnym. Przedszkolaki uczą się kodowania
drogi robota oraz utrwalają kierunki. Urozmaiceniem
zajęć w naszym przedszkolu jest także tablica interaktywna. Dzieci oglądają prezentacje multimedialne,
zdobywają nową wiedzę oraz utrwalają wiadomości.
Dzięki nowym technologiom zajęcia w naszym przedszkolu są atrakcyjne, urozmaicone oraz realizowane są
priorytety Ministerstwa Edukacji i Nauki.
Nauczyciel grupy Żabki
mgr Joanna Monastyrska

Bal karnawałowy

D

nia 11 lutego w „Tłusty czwartek”, w naszym
przedszkolu odbył się bal karnawałowy. Wszystkie dzieci postarały się, aby tego dnia placówka wyglądała wyjątkowo. Hol został przystrojony pracami
wykonanymi przez przedszkolaki – balonikami, koronami, czapeczkami. Każda sala została wspaniale
udekorowana, nie zabrakło balonów i serpentyn. Ten
wyjątkowy wystrój od razu wprowadził w atmosferę
zachęcającą do zabawy. Każda grupa bawiła się w swojej sali: „Poziomki”, „Żabki”, „Zajączki” i „Misie”. Animatorki wspaniale poprowadziły bal. Dzieci pełne pozytywnej energii z uśmiechami na ustach brały udział
we wszystkich zabawach i konkursach. Potrafiły za-

prezentować swoje stroje, były księżniczki, policjanci, zwierzęta i bohaterowie bajek. Po takim wysiłku
nadszedł czas na małe co nieco. Rodzice stanęli na
wysokości zadania, nie zabrakło pączków, faworków
i smacznych wypieków. Każde dziecko ze smakiem
zajadało łakocie, które znalazły się na stole. Gorące
podziękowania dla rodziców za pyszny poczęstunek,
a także dla Rady Rodziców za zaangażowanie. Pamiątkowe zdjęcie i prezent dla każdego dziecka sprawiły,
że każdy do domu wracał z uśmiechem.
Nauczyciel grupy Poziomki
mgr Małgorzata Janasz
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Nie jesteśmy sami w kosmosie

W

tym miesiącu starsze średniaki eksplorowały kosmos. Obserwowały lądowanie łazika na
marsie, prowadziły obserwacje spadającej gwiazdy,
drogi mlecznej, konstelacji dzięki domowemu planetarium. Aby przybliżyć możliwość wycieczki na
księżyc dzieci wykonywały rakiety z napędem powietrznym, poznawały planety i ich cechy charakterystyczne. Poznały historię Mikołaja Kopernika któ-

ry udowodnił, że to ziemia krąży wokół słońca, a nie
odwrotnie. Dzieci odwiedziły również galerię POK,
w której obejrzały wystawę „W ciemności” . Dzięki
niej miały możliwość oswoić sobie ciemność, a także
dostrzec, że w ciemności nie zawsze jest ciemno.
Nauczyciel grupy Zajączki
mgr Sylwia Januszkiewicz

„Muzyka jest wszędzie”

"M

uzyka jest wszędzie"- słyszymy ją w każdej
chwili dnia.”
Podczas zabaw w tym tygodniu dzieci z grupy „Misie”
wydobywały dźwięki z różnych przedmiotów, poznały nuty, tworzyły i grały na instrumentach, malowały muzykę i na koniec dały koncert. Urozmaiceniem
muzycznego tygodnia były spotkania z bratem Marcela – Miłoszem i rodzicami Marysi. Miłosz, absolwent
naszego przedszkola, opowiedział starszakom o pianinie: instrumencie, na którym uczy się grać w szkole
muzycznej. Przedszkolaki z ciekawością zaglądały do
serca pianina i słuchały objaśnień Miłosza. Potem Miłosz grał na pianinie, a dzieci rytmicznie poruszały się
w takt słyszanej melodii. Ciekawe spotkanie zakończyło się wysłuchaniem gry Miłosza. Rodzice Marysi nie mogli być obecni w przedszkolu ale nagrali dla
dzieci króciutkie filmiki, zapoznające dzieci z grą na
pianinie, gitarze, okuleli, flecie. Popisy rodziców dzieci nagrodziły wielkimi brawami. Przedszkolaki grały
na cymbałkach „Wlazł kotek na płotek”, śpiewały piosenki przy akompaniamencie wybranego instrumentu
perkusyjnego, a na koniec muzycznych zabaw zagra-

ła orkiestra grupy Misiów. Wykorzystując metodę B
Strauss, dzieci, pod kierunkiem dyrygenta, zagrały na
instrumentach perkusyjnych dla wszystkich pań.
Nauczyciel grupy Misie
mgr Grażyna Jarosz

„Czyściochowe Przedszkole”

R

ealizowany w zeszłym roku program „Czyściochowe Przedszkole” pomagał w kształtowaniu
prawidłowych nawyków higienicznych wśród dzieci.
Przedszkolaki podczas zabaw w przedszkolu oraz zadań przekazywanych zdalnie poznały i utrwalały zasady higieny. Śmieszne opowiadania i ciekawe doświadczenia unaoczniały dzieciom dlaczego należy kasłać
w zgięty łokieć czy myć ręce po wysmarkaniu nosa.
W podziękowaniu za udział w programie dzieci otrzymały książeczki z ciekawostkami, quizami i zadaniami
na temat higieny osobistej.
Nauczyciel grupy Misie
mgr Grażyna Jarosz
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