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jak wszyscy wiemy żyjemy w trudnym okresie dla nas Polaków jak i mieszkańców Piechowic.  
Z jednej strony za granicami toczy się wojna rosyjsko-ukraińska, która wywiera wpływ na nas i na 
naszą gospodarkę w ujęciu kraju jak i naszej gminy. Z drugiej strony z miesiąca na miesiąc rośnie 
inflacja skutkująca wzrostem cen towarów i usług. Wszyscy to zauważamy.

Powyższe okoliczności niestety wpływają także na dochody i wydatki budżetowe. Jak zapewne 
Państwo pamiętacie w 2021 roku zaplanowano i w grudniu 2021 roku podpisano umowę na realizację 
między innymi inwestycji w ramach realizacji zadania pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na przejściach dla pieszych przy ul. Szkolnej i Orzeszkowej w Piechowicach w ramach 
programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego  
na przejściach dla pieszych na 2021” w formule zaprojektuj i wybuduj.

Przy czym należy tutaj dodać, że na realizację powyższych inwestycji Piechowice otrzymały  
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości po 200 000 zł na każde zadanie,  
czyli łącznie 400 000 zł o czym pisałem w poprzednich Informatorach z okresu październik 2021 
– styczeń 2022. Realizowana inwestycja ma na celu zwłaszcza poprawę bezpieczeństwa dzieci i mło-
dzieży szkolnej w drodze do szkoły.

W ramach realizacji tego zadania zarówno na ul. Szkolnej jak i Orzeszkowej w Piechowicach  
zostaną wybudowane wyniesione przejścia dla pieszych z dedykowanym dla tych przejść specjalnym 
oświetleniem. Ponadto w obu lokalizacjach wybudowana zostanie strefa oczekiwania dla pieszych.  
Chodnik i przejście zostaną dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W bezpośred-
niej odległości od przejścia nawierzchnia zostanie pomalowana kolorem czerwonym. Powyżej przej-
ścia dla pieszych zostaną zamontowane kratki ściekowe w celu odprowadzenia wód deszczowych. 
Dla poprawy bezpieczeństwa zostanie zastosowane spójne oznakowanie pionowe o podwyższonych 
parametrach odblaskowości oraz poziome - grubowarstwowe, zapewniające dostrzegalność w nocy 
w stanie wilgotnym i podczas opadów deszczu. Dodatkowo, ze względu na zły stan techniczny,  
przeprowadzony zostanie remont drogi na odcinku 100 m od przejścia dla pieszych, w obu kierun-
kach na ul. Szkolnej oraz w jednym kierunku na ul. Orzeszkowej, poprzez sfrezowanie aktualnej 
nawierzchni i położenie nowej warstwy bitumicznej o dobrej przyczepności. 

Na ul. Szkolnej dla potrzeb wyniesionego przejścia dla pieszych przebudowane zostaną chodniki 
oraz skorygowana zostanie wysokość istniejących krawężników. Natomiast uszkodzone krawężniki 
zostaną wymienione na nowe. 

Z tych samych przyczyn na ul. Orzeszkowej powstaną nowe chodniki po obu stronach ulicy.  
Dodatkowo zostaną też wykonane śluzy w celu zabezpieczenia dzieci przed bezpośrednim wybie-
gnięciem na ulicę. Ponadto na ul. Orzeszkowej zostaną zamontowane nowe lampy oświetleniowe,  
których zadaniem jest poprawienie widoczności w kierunku dojścia do przejścia dla pieszych.  
Zdemontowana kostka z ul. Szkolnej, po segregacji, zostanie wykorzystana na terenie gminy, do wy-
remontowania innych nawierzchni o złym stanie technicznym.

Równolegle do ww. inwestycji zostanie wybudowany nowy odcinek kanalizacji deszczowej od ul. 
Orzeszkowej do ul. Sienkiewicza dla celów przyszłej rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej na całym 
odcinku ul. Sienkiewicza.

Drodzy Mieszkańcy Piechowic, 

Informacja Burmistrza
Miasta Piechowic
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Szanowni Państwo, jestem świadomy, że w czasie kryzysu jesteśmy zmuszeni do ograniczenia  
inwestycji w roku 2022 i w tym kontekście może budzić wątpliwości zasadność wykonania ww. in-
westycji, w sytuacji, gdy stan ww. dróg gminnych nie jest najgorszy. Docierają do mnie informacje,  
że u nielicznych Mieszkańców Piechowic inwestycje te budzą wątpliwości, zwłaszcza, że są umiejętnie 
podsycane przez niektóre osoby. Wielu mieszkańców jednak jest zadowolona, że realizujemy takiego 
zadanie i za wsparcie Tych osób w realizacji ww. inwestycji serdecznie dziękuję. 

Ponownie podkreślam, że ww. inwestycja jest realizowana w znacznej części z pieniędzy pochodzą-
cych z dotacji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Odstąpienie od realizacji inwestycji wiąże się 
ze zwrotem otrzymanej dotacji w wysokości 400 000,00 zł wraz z odsetkami od dnia ich otrzymania 
do dnia ich zwrotu. Po drugie inwestycja ta ma poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego na przej-
ściach dla pieszych przy ul. Szkolnej i Orzeszkowej, czyli de facto chodzi tu o bezpieczeństwo naszych 
najmłodszych mieszkańców Piechowic.

Wątpiącym Mieszkańcom wskazuję, że sama umowa na wykonanie tych inwestycji została pod-
pisana w innej sytuacji ekonomicznej naszego kraju i na dodatek bez znacznej zwyżki cen towarów 
i usług, bo jeszcze w roku 2021. Dzisiaj odstąpienie od takiej umowy wiązałoby się z zapłatą kary 
umownej na rzecz Wykonawcy w wysokości 172.511,94 zł.  

Czy naszą gminę byłoby stać na płacenie ww. kary umownej oraz odsetek od dotacji, którą musie-
libyśmy zwrócić? Moim zdaniem na pewno nie. 

Czy jednak mają racje Osoby, które podsycają negatywne nastroje i są przeciwne tej inwestycji?  
Czy wiedzą One jakie byłyby skutki odstąpienia od realizacji inwestycji?

Oceńcie Państwo sami, w oparciu o wiedzę tu przekazaną i swoje doświadczenie życiowe.
Podsumowując, z uwagi na otrzymaną dotację i podpisane umowy inwestycja musi zostać zrealizo-

wana dla dobra Mieszkańców Piechowic, budżetu gminy i zasad gospodarowania mieniem gminnym.
 

Burmistrz Miasta Piechowice
Jacek Kubielski

Po ukazaniu się bieżącego numeru informatora powinny już zakończyć się prace modernizacyjne 
na stadionie miejskim. Efekty prac możemy już zauważyć po odnowionym napisie na trybunie głów-
nej przejeżdżając obok stadionu. 

Prace modernizacyjne rozpoczęto od prac ziemnych w ramach, których ułożono drenaż wzdłuż 
całej płyty głównej boiska co pozwoliło osuszyć teren w obrębie trybun i samego boiska. Przez wiele 
lat, szczególnie po opadach deszczu, woda nie mając możliwości odpływu dostawała się na boisko 
pogarszając stan murawy. Drenaż ułożono także za trybuną główną. Wywieziono resztki istniejącego 
muru oporowego i ławek a w to miejsce wybudowano nowy mur oporowy na odcinku 30 metrów,  
co pozwoliło w dalszej kolejności na ukształtowanie terenu pod budowę nowych siedzisk stadiono-
wych. Zamontowano nowe rynny na całej długości dachu trybuny dzięki temu woda spływająca  
z dachu nie będzie już podmywała nowe fundamenty, na których zamontowano ścianę z płyt ochra-
niającą kibiców od deszczu i wiatru. Wykonano także kanalizację deszczową ze studzienkami dzięki 
temu woda deszczowa jest odprowadzana poza główny teren trybuny i boisk.

Głównym elementem modernizacji był gruntowny remont, a raczej budowa, stopni i siedzisk 
stadionowych pod główną trybuną. W rezultacie, w miejsce resztek połamanych drewnianych  
ławek zamontowano aż 160 krzesełek plastikowych na postumentach betonowych. Trybunę główną  
od płyty boiska oddziela ogrodzenie panelowe. Odnowiona i pomalowana trybuna wizualnie przed-
stawia się bardzo korzystnie co jest ważne, szczególnie teraz gdy na ukończeniu jest budowa obwod-
nicy Piechowic. Obiekt rekreacyjno – sportowy za jaki należy uznawać stadion z roku na rok zmienia 
pozytywnie swój wygląd. 

Modernizacja stadionu miejskiego
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W ramach w/w zadania uprzątnięto także z kamieni i odpadów teren przy uszkodzonym ogrodze-
niu oraz tymczasowo zamontowano ogrodzenie drewniane. Ze względu na to, że gruntowny remont 
ogrodzenia w tym miejscu wymaga dużych nakładów na odseparowanie zwałów ziemi napierających 
na ogrodzenie od strony stadionu prace te będą mogły być wykonane na etapie budowy nowego ogro-
dzenia od strony drogi krajowej. 

Koszt modernizacji tego zakresu modernizacji stadionu wyniósł 154 000,00 zł. 
Wprawdzie nie była to najważniejsza inwestycja jaką wykonaliśmy w Piechowicach jednak była ona 

od dawna oczekiwana przez miejscową społeczność.  
Jarosław Bumażnik

Główny Specjalista ds. pozyskiwania
środków pozabudżetowych

Składam serdeczne podziękowania dla Pani Anity Zając, która w dniu 
13 maja 2022 r. została odwołana z funkcji Przewodniczącej Osiedla  
Michałowice. Bardzo dziękuję za zaangażowanie, włożone serce w roz-
wój osiedla oraz spokojną i wysoce kompetentną współpracę. Nieczę-
sto spotyka się ludzi, którzy z takim oddaniem jak Pani Anita Zając,  
pełnią społeczną funkcję na rzecz i dla dobra innych ludzi. 

Życzę Pani Anicie samych sukcesów zarówno w życiu prywatnym jak 
i zawodowym. 

Nowo wybranemu Przewodniczącemu Osiedla Michałowice –  
Panu Norbertowi Dyni gratuluję. Jednocześnie wszyscy liczymy  
na równie owocne zaangażowanie w rozwój i życie społeczne osiedla. 

Jacek Kubielski
Burmistrz Miasta Piechowice

Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową

W dniu 29 kwietnia 2022 r. Gmina Miejska Piechowice ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonaw-
cy zadania pn.: „Budowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Jelenia Góra – Szklarska Poręba  
w Piechowicach, w km 13,748.” Inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.  
Będzie to jedna z najważniejszych i największych inwestycji w historii naszego miasta. Budowa wia-
duktu z przebudową układu komunikacyjnego ulic: Kolejowej, 1 Maja i Piastowskiej wpłynie zna-
cząco na bezkolizyjne w stosunku do linii kolejowej, strategiczne połączenie ul. Kryształowej z drogą 
krajową nr 3. Dla przygotowania realizacji tej inwestycji sporządzony został Program Funkcjonal-
no – Użytkowy. Przedmiotowa inwestycja obejmuje również, oprócz zaprojektowania i budowy wia-
duktu drogowego nad linią kolejową, zaprojektowanie i wykonanie odprowadzenia wód opadowych  
z projektowanego odcinka, zaprojektowanie i budowę oświetlenia drogowego oraz zaprojektowanie  
i wykonanie obniżenia sieci trakcji kolejowej elektroenergetycznej. Na czas niezbędny do wykonywa-
nia robót budowlanych przy wyłączeniu trakcji kolejowej z ruchu, wykonawca zapewni komunikację 
zastępczą kołową na trasie Piechowice – Szklarska Poręba. Termin otwarcia ofert w postępowaniu 
przetargowym to 20 maja 2022 r. o godz. 10:30. 

Podziękowania
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W pierwszym etapie wykonawca sporządzi dokumentację projektową i uzyska niezbędne  
pozwolenia i uzgodnienia (to okres ok. 12 miesięcy). Następnie przystąpi do wykonywania robót  
budowlanych. Wymagany termin realizacji całości zadania to 731 dni od dnia zawarcia umowy,  
czyli do czerwca 2024 r. Inwestycja uzyskała dofinansowanie w kwocie 9 500 000 zł ze środków  
budżetu Państwa „Polski Ład”.

Andrzej Proczek
Zastępca Kierownika Referatu

Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

Odbierz bezpłatny pojemnik na BIO odpady

W ramach przeprowadzanej przez Związek Gmin Karkonoskich w 2022 roku edu-
kacji Ekologicznej w gminach członkowskich Związku i realizacją akcji pt.  
„Rady na Bioodpady” od 10 maja zapraszamy właścicieli nieruchomości jednorodzinnych 
do Urzędu Miasta w Piechowicach pok. 20 w celu weryfikacji opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi oraz podpisania protokołu przekazania pojemnika na BIO odpady.  
Po odebraniu protokołu zapraszamy po odbiór pojemników na BIO odpady z Zakła-
du Usług Komunalnych Sp. z o.o. mieszczącego się przy ul Bocznej 15 w Piechowicach  
w jego godzinach otwarcia. Wielkość przyznanego pojemnika 120 bądź 240 litrów  
uzależniona jest od ilość osób zamieszkującą daną nieruchomość oraz od wielkości działki wokół 
budynku mieszkalnego.

W ramach akcji pojemnik na BIO odpady może otrzymać właściciel gospodarstwa domowego, 
które:

• jest położone na terenie Gminy Miejskiej Piechowice, 
• złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami,
• nie korzysta z ulg za kompostownik, 
• nie ma zaległości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Pojemniki są technicznie dostosowany do gromadzenia BIO odpadów. Odpady należy gromadzić 
bezpośrednio w pojemniku bez stosowania worków. Celem akcji pn. „Rady na Bioodpady” i przeka-
zania pojemników jest ograniczenie oddawania BIO odpadów w workach.

*Akcja trwa od 10 maja 2022 roku do wyczerpania zapasów.

1. PRZYJDŹ 
DO URZĘDU 

MIASTA

2. PODPISZ 
PROTOKÓŁ

3. PRZEKAŻ 
PROTOKÓŁ 

W ZUKu

4. ODBIERZ 
POJEMNIK 

NA BIO  
ODPADY
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Przypominamy mieszkańcom i właścicielom budynków, w których prowadzona jest działalność 
gospodarcza o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków. Zgodnie z ustawą z dnia 20 października 2020 r.  o wsparciu termomodernizacji 
i remontów deklarację obowiązkowo należy złożyć do dnia 30 czerwca 2022 r. w wersji papierowej  
w urzędzie lub elektroniczne bezpośrednio w CEEB.

Monika Śpiewak
Kierownik Referatu Nieruchomości,

 Geodezji i Ochrony Środowiska

W związku z włączeniem nieruchomości niezamieszkałych tzn. nieruchomości lub ich części,  
na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, do systemu gminnego od 01 
lipca 2022 r. odpady z działalności gospodarczych i firm odbierane będą przez Gminę Miejską Piecho-
wice. A zatem właściciele działalności gospodarczych powinni najpóźniej w czerwcu bieżącego roku 
wypowiedzieć zawarte indywidualnie umowy na odbiór odpadów komunalnych i do dnia  14 lipca 
2022 r. złożyć w Urzędzie Miasta w Piechowicach deklarację o wysokości opłaty za gospodaro-wanie 
odpadami za nieruchomości, na których prowadzą swoją działalności. 

Dodatkowo przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na terytorium Polski 
obowiązuje pięciofrakcyjna selektywna zbiórka odpadów (papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło, 
bioodpady, odpady zmieszane). Ustawodawca nie przewidział zatem możliwości złożenia deklaracji 
tylko na jedną frakcję lub wybrania odbiorów tylko odpadów zmieszanych. W firmach tak samo 
jak i w gospodarstwach domowych jesteśmy zobowiązani do segregowania odpadów na pięć frakcji  
i za te pięć frakcje naliczana będzie opłata dla firm. Opłata uzależniona będzie od wielkości  
pojemników na odpady i często-tliwości odbiorów, które również w części zostały narzucone  
przez ustawodawcę. 

Przykładowo przy możliwej minimalnej ilości odbiorów i najmniejszych dopuszczalnych pojem-
-nikach poj.110 l, mały zakład fryzjerski, biuro rachunkowe czy też właściciel mieszkania pod wyna-
jem krótkoterminowy poniesie koszty gospodarowania odpadami w wysokości około 200 zł.

       Aneta Kozanecka 
     Podinspektor ds. kontroli i gospodarowania opadami 

Co z odpadami z Twojej firmy?

Znajdź trzmiela
Na terenie Polski występują 38 gatunki trzmieli które podlegają ochronie gatunkowej na tere-

nie całego kraju.  Trzmiele obok pszczoły miodnej to najważniejsze owady zapylające w naszej 
strefie klimatycznej. Wyróżniają się wyjątkową pracowitością a w ciągu dnia pracują o oko-
ło 2-3 godziny dłużej od pszczoły. Są również odporne na niekorzystne warunki atmosferyczne.  
W przeciwieństwie od innych zapylaczy latają przy lekkich opadach deszczu oraz silnych wiatrach.  
Trzmiele odgrywają bardzo dużą rolę w gospodarce rolnej zapylając wiele gatunków roślin uprawnych  
i szklarniowych jak również rosnących na dziko.

Niestety liczebność tych pożytecznych owadów bardzo spadła w ciągu ostatnich lat. Przyczy-
nił się do tego głównie człowiek stosując pestycydy, które powodują u trzmieli zaburzenie neu-
rologiczne, uszkadzając ich system nawigacyjny. Stosowanie chemii w rolnictwie wielkoobszaro-
wym niszczy również rośliny kwietne pozbawiając tym samym trzmiele pożywienia oraz miejsca  
do zakładania koloni.
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Dlatego chcąc pomóc trzmielom zaprośmy ich do naszych ogrodów poprzez uprawę roślin,  
które im sprzyjają i dostarczą im pożywienia. Takie rośliny, które uatrakcyjnią nasz ogród i pomogą 
trzmielą to np. lawenda, słonecznik, nasturcja, naparstnica, malwa.

Zapraszamy również do akcji  
Karkonoskiego Parku Narodowego 

„ZNAJDŹ TRZMIELA”

Katarzyna Pop
Podinspektor ds. ochrony środowiska

RADA MIASTA PIECHOWICE UCHWALIŁA
Uchwała nr 274/XLVI/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie  

zmiany przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności  
zwierząt na terenie Gminy Miejskiej Piechowice. 

Uchwała nr 275/XLVI/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Osłonowego ,,Korpus Wsparcia Seniorów’’ na rok 2022 w Gminie Miejskiej 
Piechowice.

Uchwała nr 276/XLVI/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia 
,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii w Gminie Miejskiej Piechowice na lata 2022 – 2023’’.

Uchwała nr 277/XLVII/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2022.

Uchwała nr 278/XLVII/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmiany 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice.

Uchwała nr 279/XLVIII/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany 
budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2022.

Uchwała nr 280/XLVIII/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie  
określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust.1 ustawy  
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na teryto-
rium tego państwa.
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Uchwała nr 281/XLVIII/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie  
zmiany uchwały nr 26/V/2015 Rady Miasta Piechowice z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie przystą-
pienia Gminy Miejskiej Piechowice  do Stowarzyszenia ,,Partnerstwo Ducha Gór’’ działającego jako 
Lokalna Grupa Działania.

Uchwała nr 282/XLIX/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
położonych w jednostce strukturalnej Górzyniec – edycja 2022 r.

Uchwała nr 283/XLIX/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów  
zpołożonych w jednostce strukturalnej Michałowice – edycja 2022 r.

Uchwała nr 284/XLIX/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie  
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów 
położonych w obrębach nr 0001, nr 0002 oraz nr 0005 miasta Piechowice– edycja 2022 r.

Uchwała nr 285/XLIX/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Piechowice.

Uchwała nr 286/XLIX/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice.

Wieści z chatki Puchatka

Z radością, wzruszeniem i niejedną 
łezką w oku wróciliśmy w tym roku 
do tradycyjnych spotkań wprowadza-
jących nas w obchody świąt Wielkiej 
Nocy. Czas pandemii nie pozwalał 
na organizowanie tego typu spotkań,  
a nagranie występu i przekazanie  
rodzinom w postaci elektroniczne-
go pliku to nie to samo. Występ na 
prawdziwej scenie, przed prawdziwą  
publicznością a także możliwość spo-
tkania się w gronie przyjaciół, znajo-
mych, złożenia sobie życzeń, wspólnej 
zabawy przy tworzeniu pisanek czy pa-
lemek wielkanocnych jest tym, co łączy  
i buduje więzi. 

KULTURALNE SPOTKANIE Z TRADYCJĄ – BABAWIELKANOCNA
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13 kwietnia na scenie w jednostce Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piechowicach miały zaszczyt  
wystąpić nasze dwie najstarsze grupy przedszkolaków. 
Tygryski pod przewodnictwem wychowawcy – mgr 
Joanny Gawryś oraz Mądre Sowy przygotowane  
do występu przez wychowawcę mgr Wioletty Uram. 

Tradycyjne tańce ludowe, piosenki, wiersze,  
gra na instrumentach to umiejętności prezentowane 
przez dzieci na scenie. Tygryski i Mądre Sowy dały 
z siebie wszystko. Dziękujemy dzieciom, rodzicom,  
wy-chowawcom za przygotowanie i wprowadzenie nas  
w klimat Wielkiej Nocy.

                                                    WARSZTATY Z ROBOTYKI

1 kwietnia w grupie Tygrysków i Mądrych Sówek przeprowadzone były zajęcia z robotyki.  
Dzieci programowały trasy dla robota, który podążał wyznaczonymi przez dzieci szlakami według 
kolorowych kodów. 

7 kwietnia natomiast grupa Tygryski i Mądre Sowy brały udział w zajęciach zorganizowanych przez 
nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 15 w Sobieszowie w ramach promocji szkoły. Była to lekcja języka 
angielskiego o tematyce wielkanocnej oraz przedstawienie: „Jaś i Małgosia” połączone z wykonaniem 
przez dzieci pacynek bohaterów baśni. 

Dzieci zebrały ciekawe doświadczenia, wróciły radosne, a Starszaczki tym bardziej, gdyż niedługo 
same przekroczą progi szkoły podstawowej już nie jako goście, ale prawdziwi uczniowie.  

Anna Kubasiewicz
wychowawca grupy Pszczółki 

w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Piechowicach

Przedszkole Samorządowe nr 2 
w Piechowicach
ul. Nadrzeczna 1
tel.76-12-271
www.ps2piechowice.szkolnastrona.pl

Podziękowania

Serdecznie dziękujemy Panu Adamowi Kowal właścicielowi P.H.U.P. Stolarstwo Artystyczne Adam 
Kowal i Pani Iwonie Kostrzewskiej właścicielowi firmy Czysty Spokój Iwona Kostrzewska - rodzicom 
Filipa za piękne, personalizowane, skrzynie na kwiaty, warzywa, dla każdej grupy przedszkolnej.  
Państwa darowizna wzbogaci i uatrakcyjni zajęcia przedszkolaków w ogrodzie przedszkolnym.  
Jeszcze raz bardzo dziękujemy :)

Bardzo dziękujemy Panu Wojciechowi Bartkowiakowi kierownikowi sklepu PSB Mrówka  
w Piechowicach, który kolejny raz wspiera placówkę i nasze działania. 

Podziękowania kierujemy również do wszystkich Rodziców, którzy wsparli rzeczowo, za naszym 
pośrednictwem, naszych sąsiadów z  Ukrainy.

Dziękujemy także Rodzicom za wzbogacanie naszej placówki w książeczki, puzzle, dekoracje  
i materiały biurowe.

Dyrektor, Pracownicy Przedszkola i Dzieci :)
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„Szanuj Zieleń Bądź jej Przyjacielem”

22 kwietnia obchodzony jest Międzynaro-
dowy Dzień Ziemi. Ta ważna data, przypo-
mina wielu ludziom na świecie, jak istotna 
jest ochrona i szacunek dla miejsca, które jest  
naszym domem. W tym szczególnym dniu  
organizowane są spotkania, manifestacje, apele 
na rzecz środowiska naturalnego. Dzieci z przed-
szkola ,,Pod Czerwonym Muchomorem’’ brały 
udział w różnorodnych działaniach mających 
na celu przybliżenie tematyki ekologicznej. 
Przedszkolaki utrwalały wiadomości na temat 
segregacji śmieci, tworzyły plakaty i hasła eko-
logiczne, przygotowały program artystyczny,  

a także uczestniczyły w wiosennej akcji sprzątania ,,Czyste Karkonosze”. Wszystkie grupy zaopa-
trzone w jednorazowe rękawiczki, worki na śmieci z zapałem sprzątały najbliższą okolicę oraz te-
ren przedszkolny. Przedszkolaki udowodniły, że każdy może zadbać o otaczające nas środowisko.  
Na naszym podwórku powstały także małe ogródki przedszkolne dla każ-dej grupy. Dzięki możliwo-
ści sadzenia kwiatów, warzyw i owoców we własnych mini ogródkach dzieci poszerzą swoją wiedzę 
na temat pielęgnacji i dbania o rośliny.

                                                                          Nauczyciel grupy Poziomki mgr D. Jarosz

Warsztaty w Muzeum Karkonoskim

W kwietniu, tuż przed świętami wielka-
nocnymi najstarsza grupa z naszego przed-
szkola wybrała się do Muzeum Karkonoskie-
go w Jeleniej Górze na warsztaty plastyczne. 
Wielkanoc, to wyjątkowy czas, w którym ob-
rzędy religijne splatają się z tradycją ludową. 
Przez wieki powstało wiele obrzędów i zwy-
czajów związanych z tymi Świętami, z któ-
rych wiele przetrwało do dnia dzisiejszego. 
Jednym z nich jest ozdabianie jajek. Uczest-
nicy warsztatów samodzielnie wykonali wiel-
kanocne pisanki różnymi technikami oraz koszyczki. Starszaki zwiedziły muzeum,  
w którym największym zainteresowaniem cieszyły się monety znalezione w Piechowicach w latach 
70-tych. Dzięki warsztatom, zbiorom muzeum, obejrzanym wystawom dzieci miały możliwość  
na artystyczne spojrzenie na świat, rozwijania wyobraźni i umiejętności.

Nauczyciel grupy Zajączki mgr S. Januszkiewicz

Informator Piechowicki  Maj 2022   numer 5/2210



„Książka i możność czytania to jeden z największych cudów 
ludzkiej cywilizacji’’ - Maria Dąbrowska

23 Kwietnia to Międzynarodowy Dzień Książki. W naszym przedszkolu również nie zapomina-
my o tym ważnym wydarzeniu. Książki mają tą niezwykłą moc przenoszenia nas w odległe kra-
je, pozwalają zapomnieć o smutkach. W przedszkolu został utworzony kącik wymiany książek.  
Kącik usytuowany został w holu głównym, dostępnym dla wszystkich rodziców i dzieci naszej pla-
cówki. Każde dziecko może w nim wymienić książkę, oddając już swoją przeczytaną. 

W piątek 29.04.2022 r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Książki przedszkolaki obej-
rzały prelekcje multimedialne ,,Jak powstaje książka?’’, „Jak należy dbać o książki?”, które przybli-
żyły im zawód pisarza, wydawcy, ilustratora. Każda z grup napisała i zilustrowała własną książkę,  
którą podczas odpoczynku przeczyta innym dzieciom. Przedszkolaki wraz z rodzicami wzięły udział 
w przedszkolnym konkursie i wykonały wyjątkowe zakładki do książek. Dzieci udały się również  
do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piechowicach, gdzie wypożyczyły nowości wydawnicze i zapo-
znały się z zawodem bibliotekarza. 

Nauczyciel grupy Poziomki mgr D. Jarosz

Zakupowe szaleństwo „KROPECZEK”

Realizując tygodniowy temat pracy „Co to jest 
sklep?”, grupa „Kropeczek” wybrała się do pobli-
skiego sklepu Carrefour Market w Piechowicach.  
Celem wycieczki było zapoznanie dzieci z pracą sprze-
dawcy oraz wyposażeniem i funkcjonowaniem sklepu.  
Przedszkolaki miały okazję obserwować pracę: ochro-
niarza, kasjera, ekspedientki, magazyniera i kierowni-
ka sklepu.  Będąc w sklepie oglądały wszystkie regały, 
półki, lodówki, na których rozłożone były różnorod-
ne artykuły. Największe zainteresowanie wśród dzieci 
wzbudził magazyn sklepowy, w którym przedszkolaki 
zobaczyły zgromadzony towar jeszcze przed rozłożeniem  
na półki sklepowe (olbrzymie wózki do przewozu  
towaru, wagi i chłodnie). Wizyta w sklepie była zarówno  
doskonałą lekcją pod względem właściwego zachowania 

się w miejscu użyteczności publicznej, jak również ogromną frajdą poznania funkcjonowania sklepu.  
Wycieczka zainspirowała dzieci do podjęcia zabaw w „Sklep” w naszym kąciku tematycznym. 

Serdecznie dziękujemy Kierownictwu Carrefour Market Piechowice i Paniom ekspedientkom,  
które przyjęły nas z dużą sympatią i serdecznością, a na koniec obdarowały słodkimi lizakami. 

Podczas następnej wizyty w sklepie (tym razem ogrodniczym) dzieci znając zasady zachowania  
w sklepie, wspólnie dokonały zakupu nasion i sadzonek roślin do grupowego ogródka warzywnego. 

Dziękujemy pani Luizie za podarowanie sadzonek do naszego ogródka warzywnego.

Nauczyciel grupy Kropeczki mgr G. Popera
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„Wieziemy tu kogucika...”

28 kwietnia dzieci z grupy „Żabki” po raz pierwszy od czasu zniesienia restrykcji związanych  
z Covid-19, wystąpiły przed swoimi rodzinami w siedzibie przedszkola. Okres przygotowań  
do występu był dla dzieci czasem wyjątkowym, pełnym zaangażowania, radości. Swój pokaz 
artystyczny przedszkolaki przygotowały na występ, który miał się odbyć podczas obchodów  
„Dnia Baby Wielkanocnej” zorganizowanych przez Piechowicki Ośrodek Kultury. Niestety z powodu 
usprawiedliwionej nieobecności dzieci w przedszkolu, występ został odwołany. Przedszkolaki bardzo 
się zaangażowały w swoje role i ubolewały, że nigdzie nie zaprezentują swoich talentów.  Dzięki Pani  
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 – Pani Bożenie Woś pokaz artystyczny dzieci zorganizowano 
w siedzibie przedszkola. Dzieci z wielką odwagą, uśmiechem, radością zatańczyły oraz zaśpiewały piosenki 
przed swoimi rodzinami. Na widowni podczas występu nie zabrakło łez wzruszenia oraz wielkich braw  
dla małych artystów.

Serdecznie dziękujemy rodzinom za tak liczne przybycie oraz Radzie Rodziców i Pani Paulinie  
Janusz za przygotowanie poczęstunku dla dzieci.                                                                               

                                                                            Nauczyciel grupy Żabki mgr J. Monastyrska

Piechowicki KLUB SENIORA 
Jak wcześniej informowaliśmy na terenie miasta Piechowic działa placów-

ka wsparcia dziennego dla mieszkańców w wieku 60 + tj. „Klub Seniora” ul. Kamienna 1.  
Zatem Seniorze, jeżeli nie masz gdzie się spotkać ze znajomymi, porozmawiać, spędzić miło czas 
przy kawie lub herbacie, skorzystać z zajęć jakie oferuje w chwili obecnej Klub Seniora, - które od 
23.03.2022 są bezpłatne – serdecznie zapraszamy.

W obecnej chwili z uwagi na małe zainteresowanie osób do których kierujemy tą formę spędzania 
wolnego czasu, jesteśmy otwarci na współpracę seniorów, liderów z tego środowiska do większego 
uaktywnienia. Czekamy na propozycje, serdecznie zapraszamy.

          
Janina Machelska
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Setne urodziny mieszkanki Piechowic

Pani Marianna Molenda w dniu 7 kwietnia 2022 r. obchodziła swoje 100 urodziny. W dzień uro-
dzin dostojną Jubilatkę odwiedziła Zastępca Burmistrza Miasta Piechowice Pani Kamila Misztela 
oraz Inspektor ds. ewidencji ludności i archiwum Pani Ewelina Herba.

Pani Mariannie w imieniu władza samorządu oraz 
wszystkich mieszkańców Gminy Miejskiej Piechowice  
życzyliśmy dobrego zdrowia, wszelkiej pomyślności  
oraz radosnych dni, pełnych życzliwości i miłości osób 
najbliższych. Oprócz życzeń Jubilatka otrzymała upominek 
od władz gminy, bukiet kwiatów oraz list gratulacyj-
ny od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego i Pana  
Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego.  
Uroczystość przebiegła w miłej i rodzinnej atmosferze.

Podczas spotkania Pani Mariannie towarzyszyły córki 
Pani Urszula oraz Pani Lidia z mężem. 

Marianna Molenda (panieńskie nazwisko Sadoch), 
urodziła się 7 kwietnia 1922 roku w Mariance koło  
Kałuszyna (woj. mazowieckie). W czasie II Wojny Świato-
wej wyszła za mąż i już w pierwszych powojennych mie-
siącach 1945 roku, przyjechała z mężem, 3 letnim syn-
kiem oraz półroczną córeczką na tzw. Ziemie Odzyskane,  
do miejscowości Werner Drof (obecnego Piastowa,  
dzielnicy Piechowic). Przez okres około roku zamieszki-
wała razem z niemiecką rodziną, z którą po jej wysie-
dleniu przez długie lata utrzymywała kontakt. Mąż Józef  
Molenda podjął pracę w uruchomionej Fabryce Papieru  
w której przepracował całe swoje życie. Był uznanym  
i cenionym pracownikiem. Marianna Molenda po od-
chowaniu małych dzieci również podjęła pracę w Fa-
bryce Papieru, gdzie przepracowała aż do emerytury. 
Małżeństwo dochowało się ośmioro dzieci, trzynastu 
wnuków i 11 prawnuków. Jubilatka całe życie była oso-
bą zdrową pełną energii i życiowej zaradności. Pomaga-
ła w opiece i wychowywaniu wnuków. Również takim 
był jej małżonek dbający o dom i rodzinę, niestety zmarł  
w 1982 roku. Z biegiem czasu dzieci „rozeszły” się na tzw. 
swoje i w domu Marianna Molenda pozostała z synem  
Wojciechem, który długie lata się nią opiekował.  
Gdy zmarł w grudniu 2021 roku, opiekę nad nestorką 
rodu przejęły córki Urszula i Lidia z mężem.

Ewelina Herba Insp. ds. obywatelskich,  
ewidencji ludności i archiwum

Rodzina Pani Marianny Molendy
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Karkonoski Park Narodowy

Karkonoski Park Narodowy powstał 16 stycznia 1959 r. na powierzchni 5510 ha. W 1996 roku 
zwiększono powierzchnie parku do 5578 ha. W 1992 roku Karkonoski Park Narodowy wraz  
z czeskim Karkonośskym Narodnym Parkiem stał się częścią Przyrodniczego Rezerwatu przyro-
dy Biosfery UNESCO Karkonosze/Karkonose/MAB/ o powierzchni ponad 60 tys. ha. 1 stycznia 
2016 roku KPN został powiększony o 371,11 ha, jego całkowita powierzchnia wynosi 5951,42 ha. 
Przepisem, który reguluje zasady działalności Parków Narodowych w Polsce jest ustawa z dnia 16 
kwietnia 2004 roku. o ochronie przyrody, art. 2 ust. 1 stanowi, że ochrona przyrody, w rozumie-
niu ustawy, polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz ochronie zasobów, tworów  
i składników. Jednym z obowiązków samorządów jest dbałość o przyrodę będącą dziedzictwem  
i bogactwem narodowym. Dobrze się stało, że przeprowadzono w Piechowicach dyskusje zwią-
zaną z powiększeniem KPN na terenie gminy, wyjaśniono wiele spraw poruszanych przez miesz-
kańców. Dla pełniejszego obrazu skutków jakie może nieść powiększenie lub pozostawienie  
w takim wymiarze KPN należałoby uzyskać opinie ludzi i organizacji zawodowo zajmujących 
się rozwojem lokalnym i ochroną fauny i flory. Tak naprawdę nie wiemy jak w perspektywie lat 
obecna decyzja Rady Miasta będzie wpływać na rozwój gminy. Czy może wpływać na zdrowie 
jej mieszkańców. Jednym z możliwych rozwiązać przybliżającym nam temat może być zwró-
cenie się do władz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu o sporządzenie opinii w tema-
cie zasady zachowania równowagi między racjami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecz-
nymi w oparciu o prawo i politykę w zakresie ochrony środowiska. Wydaje się być zasadnym,  
że należałoby wrócić ponownie do tematu.

Ferdynand Kuźma
Mieszkaniec Piechowic
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