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Informacja Burmistrza
Miasta Piechowice
Drodzy Mieszkańcy Piechowic,
zapewne pamiętacie Państwo to, co pisałem w poprzednim Informatorze Piechowickim o niepodjęciu przez większość radnych na sesji Rady Miasta Piechowice w dniu 24 marca 2022 roku uchwały
dotyczącej zmiany budżetu gminy umożliwiającej wykonanie całej inwestycji, której celem była budowa sieci kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Piechowice od skrzyżowania ul. Kryształowej
z ul. 1 Maja do skrzyżowania ul. Kryształowej i drogi krajowej nr 3 (Piechowice Górne) wraz z ul.
Zieloną wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 366 (ul. Kryształowa w Piechowicach) tzw. Etap II.
W związku z powyższym postanowiłem, że w najbliższych dniach ponownie ogłoszę przetarg na
wyłonienie wykonawcy planowanej inwestycji, tj. II-ego etapu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej
od mostu przy skrzyżowaniu ul. Kryształowej z ul. Rzemieślniczą do skrzyżowania z ul. Zieloną wraz
z wykonaniem nowej nawierzchni drogi oraz chodnika. Niestety na skutek niepodjęcia ww. uchwały przez Radę Miasta Piechowice zostałem zmuszony do ograniczenia zakresu powyższej inwestycji.
Szkoda jednak, że z tego tytułu Gmina poniosła dodatkowe koszty związane z koniecznością przeszacowania wydatków na to zadanie oraz dokonania zmian w dokumentacji przetargowej, nie mówiąc
już o straconym czasie pracy pracowników tut. Urzędu Miasta.
W tym miejscu chciałbym podziękować za wsparcie wszystkim mieszkańcom, którzy popierają
mnie w wykonaniu tej inwestycji i pomimo złych warunków atmosferycznych w dniu 4 kwietnia
2022 r. o godzinie 16.30 przybyli na spotkanie zorganizowane przez Radną Panią Danutę Cal na pętli
autobusowej linii 9. Spotkanie dotyczyło realizacji planowanych inwestycji w Piechowicach, a w szczególności ww. II etapu rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej. Cieszy mnie to, że Mieszkańcy Piechowic, wbrew stanowisku niektórych Radnych uważają, że potrzebna jest rozbudowa sieci kanalizacji
sanitarnej w Górnych Piechowicach.
Wielokrotnie informowałem Mieszkańców o konieczności przebudowy lub budowy nowego wiaduktu drogowego, w miejscu rozebranego starego wiaduktu w ciągu ul. Piastowskiej do ul.
1 Maja, który rozwiąże problemy komunikacyjne Piechowic.
Myślę, że nie muszę też nikogo przekonywać, jak ważny jest bezkolizyjny wjazd do naszego miasta,
bez stania na przejeździe kolejowym w ciągu ul. Cmentarnej.
Informuję więc, że obecnie rozpoczynamy realizację tego zdania. Pod koniec kwietnia br. zostanie ogłoszony przetarg na jego wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj. W chwili, kiedy to
piszę, trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy tej budowy. Wiadukt
drogowy ma powstać w ciągu ul. Piastowskiej do ul. 1 Maja, nad liną kolejową. Realizacja inwestycji
jest przewidziana na 2 lata. Przypominam, że na ten cel Piechowice otrzymają dotacje z budżetu
państwa w wysokości 9.500.000 zł. Część Radnych naszej Rady Miasta uważa, że jest to inwestycja
zbyteczna i nikomu niepotrzebna. Dziwi mnie to, tym bardziej, że aż 95% przewidywanego kosztu
tej inwestycji pozyskaliśmy z budżetu państwa, tj. kwotę 9 500 000,00 zł, a udział naszej gminy to
zaledwie 5%, czyli 500 00,00 zł. Łączny przewidywanego kosztu tej inwestycji to 10.000.000 zł.
W KSWiK trwają prace związane z wyceną spółki i przygotowaniem dokumentów do podziału
spółki KSWiK w celu wyjścia Piechowic i Podgórzyna ze spółki.
Szanowni Państwo, dobra wiadomość jest taka, że aktualnie trwają prace mające na celu wycenę
spółki KSWiK w celu przygotowania dokumentów do podziału spółki KSWiK. Ostatecznie zostały
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podpisane dwie umowy, tj. na wycenę majątku spółki KSWiK oraz na obsługę prawną procesu jej
podziału. Przed nami kilkumiesięczny okres na przygotowanie niezbędnych dokumentów umożliwiających podjęcie ostatecznej decyzji o podziale spółki, który realnie może nastąpić do końca bieżącego
roku.
Dzisiaj już nikt nie kwestionuje możliwości podziału spółki KSWiK i wyjścia z niej Piechowic,
ale niezadowoleni z pozytywnych postępów moich działań w tym zakresie, zaczynają rozsiewać różne treści i argumenty mające na celu wzbudzenie wątpliwości wśród Mieszkańców Piechowic co do
zasadności wyjścia ze spółki.
No cóż, sami widzicie, że cel uświęca środki. Przeciwnicy powiedzą, że każda metoda jest dobra
by tylko przeciwdziałać wyjściu Piechowice ze spółki. Zatrzymanie nas w KSWiK jest celem niektórych osób. Przecież to między innymi mieszkańcy Piechowic płacą za inwestycje wykonane w innych
gminach. Ustaliłem, że między innymi rozsiewane są pogłoski o rzekomym wzroście ceny wody
i ścieków w Piechowicach po wyjściu ze spółki. Jednak, tak naprawdę, po wyjściu Piechowic ze spółki KSWiK mogą wzrosnąć ceny za wody i odprowadzanie ścieków, ale w gminach, które pozostaną
w spółce KSWiK bo zabraknie Piechowic. Pytacie, dlaczego? Przyczyna jest prosta. Piechowice
po wyjściu nie będą bowiem utrzymywać biura Zarządu spółki KSWiK, którego koszt utrzymania
kształtują się na poziomie kosztów jednego oddziału. Niestety w spółce nie widać działań mających
na celu ograniczenie tych kosztów. W tej sytuacji udział procentowy Gminy Piechowice w tych
kosztach będą musieli ponieść mieszkańcy Gmin, które pozostaną w spółce. Ten sposób myślenia
był powodem, dla którego nie chciano rozpocząć procesu podziału spółki a wspólnicy, w ubiegłych
latach z tego powodu nie wyrażali zgody na podział spółki.
Drugi argument przeciw wyjściu ze spółki, który jest rozpowszechniany wśród Mieszkańców Piechowic dotyczy utraty przez Piechowice rzekomych planowanych przez spółkę KSWiK inwestycji.
Pytam więc Tych, którzy rozpowszechniają te argumenty, gdzie są te inwestycje? Przez 12 lat spółka
nie wykonała w Piechowicach takich inwestycji. Za jakie pieniądze dzisiaj spółka KSWiK miałaby
wykonać te inwestycje, skoro jej sytuacja finansowa jest nie najlepsza. Dzisiaj wykonanie tych inwestycji przez nich wiązałoby się z koniecznością zaciągnięcia kredytów i pożyczek, które w konsekwencji będą spłacać mieszkańcy w postaci wyższych stawek opłat za wodę i ścieki. Myślę jednak,
że spółka nie dostałaby tych pożyczek czy kredytów.
Kolejny argument jaki jest rozpowszechniamy przeciw wyjściu ze spółki to pogląd, że wykonywanie przez Piechowice inwestycji rozbudowującej sieć kanalizacji sanitarnej powoduje ograniczenie
realizacji innych inwestycji. Taki argument jest nieprawdziwy, ponieważ nasza Gmina już pozyskała
i nadal pozyskuje znaczne kwoty dotacji i preferencyjnych pożyczek na uporządkowanie gospodarki
ściekowej w naszym mieście, co wiąże się z poprawą stanu nawierzchni dróg i nie powoduje ograniczenia w realizacji innych inwestycji w Piechowicach. O takich dotacjach nieraz informowaliśmy
Mieszkańców w Informatorach Piechowickich w latach 2019-2021 i nadal to robimy.
Proszę przejrzeć wszystkie inwestycje w naszej gminie wykonane w okresie 2019-2021 i te, które
teraz realizujemy. Proszę też obejrzeć drogę na osiedlu przy ul. Szkolnej czy też ul. Reja czy odcinki
ulicy Szymborskiej i Prusa, które od lat nie mogły doczekać się na realizację inwestycji drogowych,
czy też inwestycji na stadionie miejskim oraz w oświetlenie uliczne na ul. Turystycznej, Kościuszki
czy Wrzosowej i wiele innych zadań inwestycyjnych. Oczywiście osoby rozpowszechniające te argumenty, podejmując próby manipulacji Mieszkańcami pomijają fakt, że na inwestycje w infrastrukturę
wodno-kanalizacyjną Piechowice czekają już kilkanaście lat i oprócz systematycznych podwyżek opłat
za wodę i ścieki jakoś nie doczekały się obiecanych inwestycji od spółki KSWiK.
Tym, którzy pragną zatrzymać Piechowice w spółce mówię, że nie ma zgody Mieszkańców Piechowic na rozgrywanie własnych interesów w spółce KSWiK kosztem Piechowic. Nie ma też mojej zgody
na realizację kolejnych błędnych inwestycji w spółce KSWiK.
Burmistrz Miasta Piechowice
Jacek Kubielski
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WIOSENNE PORZĄDKI

N

adejście wiosny zachęca nas do rozpoczęcia
wiosennych porządków zarówno w przydomowych ogródkach jaki i na działkach. Warto
pamiętać, że przez niektóre porządkowe działania możemy przysporzyć sobie kłopotów.
Najbardziej powszechną metodą pozbywania
się śmieci i odpadów które zbierzemy podczas
porządkowania ogrodów jest ich spalanie. Jednak
w świetle obecnych przepisów zarówno palenie
liści, jak i palenie gałęzi na działkach i w ogrodach są zabronione i grozi za to mandat. Obecnie zgodnie z ustawą o odpadach wszyscy jesteśmy objęci obowiązkiem segregowania śmieci,
a gminy mają obowiązek selektywnego zbierania
odpadów, co w praktyce oznacza, że samodzielnie liści i gałęzi spalać nie wolno.
Spalania liści i gałęzi na własnej działce
i w ogrodzie zabrania też przepis art. 144 Kodeksu Cywilnego, nakazujący powstrzymanie
się od działań, które zakłócałyby korzystanie
z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną
miarę wynikającą ze społeczno-gospodarczego
przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Spalanie odpadków roślinnych, które
powoduje powstawanie dymu uciążliwego dla
posiadaczy sąsiednich posesji, stanowi naruszenie tego przepisu. Z kolei art. 145 Kodeksu

wykroczeń pozwala nałożyć mandat na osobę zanieczyszczającą dymem sąsiednie posesje
w wysokości do 500 zł.
Warto wiedzieć, że „zielone odpady” są świetnym materiałem na kompost. Jeżeli nie posiadamy własnego kompostownika do tego celu możemy użyć czarnych foliowych worków, które po
napełnieniu liśćmi należy zawiązać i wykonać
w nich otwory, aby do środka docierał tlen. W ten
sposób powstanie tani i ekologiczny nawóz.
Katarzyna Pop
Podinspektor ds. ochrony środowiska

Z głębokim żalem pożegnaliśmy
w dniu 21.04.2022 r. zmarłego

Henryka Janowskiego

naszego Drogiego Kolegę, Przyjaciela
i Przewodniczącego Koła nr 9 PZERiI
w Piechowicach.
Rodzinie składamy najszczersze
wyrazy współczucia.
Zarząd i Członkowie Koła nr 9
w Piechowicach
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EDUKACJA Z HISTORIĄ
– PROJEKT „PRZESIEDLENI”

W

dniach 31 marca
i 4 kwietnia br. w Piechowickim Ośrodku Kultury
odbyły się „żywe lekcje historii”, w których udział wzięły
dzieci i młodzież z piechowickich placówek oświatowych. Edukacja historyczna była pierwszym etapem
projektu „PRZESIEDLENI”
realizowanego przez Piechowicki Ośrodek Kultury, dofinansowanego z Programu
Wieloletniego Niepodległa.
Zdecydowanie najciekawszą częścią każdego spotkania były historie opowiadane
przez Panie: Marię Aleksandrowicz, Ludmiłę Kalarus
i Ninę Jarkowiec z jeleniogórskiego Koła Związku
Sybiraków. Wspomnienia Pań z okresu deportacji
i pobytu ich rodzin na Syberii oraz zróżnicowane
i trudne drogi powrotu do Ojczyzny spotkały się
z dużym zainteresowaniem młodych słuchaczy.
Dzięki uprzejmości Pani Marii Aleksandrowicz nasi młodsi i starsi goście mogli na własne
oczy zobaczyć pamiątki przywiezione z dalekiej
Afryki, która była przymusowym przystankiem
po drodze do Polski.
Uczestnicy zajęć edukacyjnych mieli również
okazję zapoznać się z prezentacją multimedialną
dotyczącą tematu repatriacji i ekspatriacji Polaków z „Ziem Utraconych”, czyli Kresów Wschodnich na „Ziemie Odzyskane” oraz animacjami
i fragmentem filmu.
Mimo, że temat powojennych repatriacji Polaków i przymusowych deportacji na Syberię

nie należy do łatwych, zarówno dzieci jak i młodzież wykazały się dużym szacunkiem dla zaproszonych osób i historii oraz dużą ciekawością
tematu.
Na podstawie opowiadań, materiałów i informacji przekazanych podczas zajęć edukacyjnych
każda z piechowickich placówek oświatowych,
będąca partnerem projektu przygotuje własne
działanie artystyczne. Będzie ono prezentowane
2 lipca br. na estradzie z użyciem wybranej przez
każdą z placówek formy przekazu. Dziś nie potrafimy jeszcze powiedzieć czy będzie to spektakl,
występy taneczne czy też inscenizacja wpisująca
się w temat projektu „Przesiedleni” dlatego z niecierpliwością czekamy w jaki sposób najmłodsze
pokolenie zinterpretuje ten trudny temat.
Ewa Romańska
specjalista ds. wystaw

Projekt „PRZESIEDLENI”
dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

6

Informator Piechowicki � Kwiecień 2022 � numer 4/22

Piechowicki Ośrodek Kultury
informuje o przystąpieniu do realizacji
projektu pn. „PRZESIEDLENI” .

I. Nazwa i dane teleadresowe Beneficjenta:
Piechowicki Ośrodek Kultury
58-573 Piechowice, ul. Kryształowa 53
tel. 75 76 17 201
e-mail: informacja@piechowice.pl
II. Wartość całkowita projektu - 91 900 zł
Źródła finansowania:
- kwota dofinansowania – 74 000 zł (80,52%)
- wkład własny- 17 900 zł (19,48 %)
III. Cel projektu
Zadanie PRZESIEDLENI realizowane będzie
na terenie Gminy Miejskiej Piechowice. Podstawowym założeniem projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat repatriacji i ekspatriacji
Polaków z Kresów Wschodnich na Ziemie Odzyskane po II W.Ś. Zadanie to zrealizowane zostanie z pomocą i udziałem Kresowian oraz ich

rodzin zamieszkałych w Piechowicach i regionie jeleniogórskim. Głównym celem projektu
jest edukacja historyczna społeczności lokalnej,
w tym w szczególności dzieci i młodzieży, poprzez:
•
•

•
•

organizację spotkań z Kresowianami i aktywne w nich uczestnictwo,
przygotowanie i realizację tematycznych działań artystyczno-edukacyjnych z udziałem
Kresowian i ich rodzin, adresowanych do
mieszkańców Piechowic oraz regionu jeleniogórskiego,
realizację koncertu poświęconego pamięci
Kresowian przesiedlonych z Kresów Wschodnich na Ziemie Odzyskane,
realizację wystawy tematycznej „Z POLSKI
DO POLSKI” ze zbiorów IPN o/ Wrocław,
upowszechniającej wiedzę historyczną i wartości patriotyczne.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA
na lata 2017-2022 w ramach Rządowego Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

REPATRIANCI Z KRESÓW WSCHODNICH
Szanowni Państwo,
Piechowicki Ośrodek Kultury realizuje obecnie projekt PRZESIEDLENI. Podstawowym założeniem
projektu jest upowszechnienie wiedzy na temat repatriacji i ekspatriacji Polaków z Kresów Wschodnich na Ziemie Odzyskane po II W.Ś. Jedną z części projektu będzie wystawa zatytułowana „Z Polski
do Polski”, ukazująca losy repatriantów.
Drodzy mieszkańcy Piechowic, jeśli historia Waszej rodziny związana jest nierozerwalnie
z Kresami Wschodnimi i posiadacie fotografie lub inne pamiątki rodzinne związane z przesiedleniem na Ziemie Odzyskane bardzo prosimy o kontakt z Piechowickim Ośrodkiem Kultury celem
omówienia możliwości wypożyczenia tych pamiątek na potrzeby wystawy „Z Polski do Polski”.
Kontakt pod nr tel. 75 76 17 201, mailem: informacja@piechowice.pl lub osobiście w Piechowickim
Ośrodku Kultury, ul. Kryształowa 53.
								
Agata Mazur
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ZDROWYCH, SPOKOJNYCH ŚWIĄT

T

akie życzenia dało się słyszeć najczęściej
w sobotnie popołudnie, podczas piechowickiego święta sztuki ludowej związanej z tradycją
Świąt Wielkanocnych. Dzień Baby Wielkanocnej, który odbył się w minioną sobotę w sali OSP
to skrócona wersja organizowanych dotychczas
w Piechowicach dwudniowych spotkań ze sztuką
ludową. Po dwóch latach przerwy spowodowanej
Covid-19 mieszkańcy i goście Miasta Piechowice
ponownie wspólnie zdobili pisanki, wytwarzali
palmy wielkanocne oraz ozdoby świąteczne chętnie uczestnicząc w przygotowanych warsztatach
rękodzielniczych. Piękną oprawą tych misternych
wyrobów były dynamiczne i barwne występy estradowe zespołów Szklarki, Sybiraczki i Kresowianie oraz Rybniczanki, a także fantastyczny
występ dzieci z Przedszkola Samorządowego Nr 1
w Piechowicach. Ta ostania grupa najmłodszych
artystów estrady zachwyciła publiczność różnorodnością przygotowanych form przekazu oraz
umiejętnościami i z właściwym dla siebie wdziękiem „skradła serca” dorosłej części publiczności.
Tego dnia oprócz pisanek, palm wielkanocnych i muzyki ludowej na sali „królowały baby
wielkanocne”. Drożdżowe babki powędrowały do
wszystkich artystów estrady i były wraz
z żurkiem głównym składnikiem poczęstunku
przygotowanego przez POK z myślą o mieszkańcach i gościach uczestniczących w tym wydarzeniu. Nie zabrakło także pięknych woskowych

pisanek wykonanych przez p. Krystynę Kowalik,
a także pysznych ciast, babeczek do koszyczka,
barwnych stroików i koronkowych ozdób oferowanych na stoiskach przygotowanych przez p.
Helenę Lowenkamp, Milenę Uryn, Dorotę Kosiorek, PZERiI / Koło nr 9 oraz kółko robótkowe
„Ukryte talenty”. Ważnym elementem tego wydarzenia była tak bardzo zniszczona przez stan
epidemiczny integracja społeczna, która ponownie „rozkwitła” zwykłymi ludzkimi rozmowami,
wzajemną życzliwością, uśmiechem oraz szczerymi życzeniami. Tegoroczne życzenia były jednak bardziej poważne i refleksyjne niż w latach
poprzednich. W kontekście minionej epidemii
i trwającej tragedii mieszkańców Ukrainy już
pierwsze z nich składane przez Burmistrza Piechowic p. Jacka Kubielskiego wybrzmiały słowami ZDROWIE, POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO.
Kolejne życzenia także nie odbiegały od tych
pierwszych. Jak długo będziemy jeszcze składać
sobie życzenia naznaczone cieniem otaczających
nas tragedii? Kiedy wróci normalność? Tego typu
pytania to dzisiaj nasza codzienność i towarzyszą
nam nawet w najbardziej radosnych i świątecznych sytuacjach, ale nikt z nas nie zna na nie odpowiedzi. Jestem jednak głęboko przekonana, że
„...ludzi dobrej woli jest więcej
i mocno wierzę w to,
że ten świat
Nie zginie nigdy dzięki nim….”
Anna Kalisz- Dyrektor POK
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Harcerska integracja

H

arcerze z Piechowic włączyli się do wsparcia działań na rzecz obywateli Ukrainy.
W sobotę 9 kwietnia zorganizowaliśmy wycieczkę drużyny z udziałem naszych gości, którzy
przebywają na co dzień w siedzibie Karkonoskiego Hufca ZHP przy ul. Wiejskiej w Jeleniej Górze.
Wybraliśmy się na Zamek Bolczów. Humorów nie popsuła nam nawet bardzo kapryśna pogoda. Na krótko wprawdzie na niebie pojawiało
się słońce, ale zaraz potem następowała śnieżyca.
Mimo tego, bez problemów dotarliśmy na zamek,
tam dość szybko rozpaliliśmy ognisko, na którym
upiekliśmy kiełbaski.
Było oczywiście zwiedzanie, krótka gra terenowa, a następnie drużynowy odczytał rozkaz.
W ambitnych planach mieliśmy jeszcze odwiedzenie Starościńskich Skał, ale z uwagi na pogodę, doszliśmy jedynie do Janowickich Głazów.

Do wspólnej wędrówki zaprosiliśmy grupę
obywateli Ukrainy. Na zamku uczyliśmy się znaczenia polskich i ukraińskich słów. Było przy tym
trochę zabawy, ale nie ma wątpliwości, że tę lekcję
trzeba będzie powtórzyć przy najbliższej okazji.
Harcerze z Piechowic działają pełną parą.
Przed nami wyjazd na majówkę, a potem rozpoczniemy przygotowania do obozu harcerskiego. W tym roku wybieramy się do Białogóry nad
morze.
Przy okazji, chcę podziękować Mieszkańcom
Piechowic, którzy włączyli się w pomoc obywatelom Ukrainy, także tym, którzy przebywają
w naszym hufcu.
Czuwaj!
hm. Robert Zapora
drużynowy, komendant hufca
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PROJEKT UCZNIÓW KLASY I - WIOSNA

W

iosna zagościła na dobre w naszym otoczeniu. Pierwszoklasiści z naszej szkoły
przywitali ją badawczo. W klasowym ogródeczku
pojawiły się: hiacynty, bratki, szafirki i kwitnąca
gałązka forsycji. Dzieci obserwowały cykl rozwoju
rzeżuchy i zaznaczały zmiany na specjalnej karcie.
Nie zabrakło artystycznych działań. Uczniowie
wykonali przebiśniegi i inne kwiaty z bibuły. Ciekawym przeżyciem okazał się dla nich udział w audycji umuzykalniającej pt. Obudź w sobie wiosnę.

Cykl zajęć projektowych został zakończony wykonaniem plakatów, które ozdobiły klasową przestrzeń. Ponieważ pogoda dopisywała, dzieci mogły obserwować zmiany w najbliższym otoczeniu.
Nie zabrakło też zabaw na podwórku. Ciekawym
akcentem wspólnych działań pierwszoklasistów
stał również Dzień Kolorowej Skarpetki. Projekt
nie tylko wzbogacił wiedzę uczniów, ale także pozwolił im doświadczać, przeżywać, rozwijać wrażliwość i integrować się.Zdzisław Gasz

DZIEJE SIĘ...

K

ażdy uczeń w naszej szkole może znaleźć dla siebie
przestrzeń do realizacji swoich pasji, rozwoju zainteresowań, poszerzania wiedzy z różnych dyscyplin naukowych. Taką okazją stały się trzygodzinne warsztaty tworzenia wiosennych strojów z materiałów przetwarzalnych.
Przedstawicielki wszystkich klas w sympatycznej atmosferze zaprojektowały niespotykane kreacje, które zaprezentowały podczas szkolnej sesji fotograficznej. Społeczność
szkolna mogła podziwiać wyjątkowe stroje małych projektantek w galerii artystycznej na szkolnym korytarzu.
Warto wspomnieć o szkolnych zajęciach plastyki, podczas których uczniowie wyczarowują małe arcydzieła. Tym
razem Święta Wielkanocne stały się inspiracją do tworzenia prac nawiązujących do polskich tradycji świątecznych.
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Na lekcjach historii i języka polskiego
uczniowie również działają. Szkolne korytarze i sale ozdobiły makiety poświęcone
teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika i prace odzwierciedlające lekturową
krainę Narnia oraz lapbooki eksponujące
ważne postacie lekturowe. Doceniamy naszych kreatywnych uczniów, ich zaangażowanie, ciekawość poznawczą i cieszymy
się z każdego podejmowanego przez nich
działania, które prowadzi ich do wszechstronnego rozwoju i pozwala doskonalić
kompetencje kluczowe.

Ważna lekcja historii
Uczniowie klasy IV i Va gościli w Piechowickim
Ośrodku Kultury na zajęciach edukacyjnych
prowadzonych w ramach projektu Przesiedleni,
dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego Niepodległa. Podczas spotkania, które
podkreślało wartość pamięci o ważnych wydarzeniach historycznych-repatriacji, dzieci poznały

Panią Marię Aleksandrowicz i Panią Ludmiłę Kalarus, Kresowianki. Panie podzieliły się z małymi
piechowiczanami wspomnieniami z Polski utraconej, procesu przesiedlania ludności, początków
pobytu na terenie Ziem Odzyskanych. To była
ważna lekcja dla uczniów naszej szkoły. Młode
pokolenie powinno pamiętać o przeszłości własnego narodu, bo jak mawiał Piłsudski: Kto nie
szanuje i nie ceni swej przeszłości, nie jest godzien
szacunku teraźniejszości ani prawa do przyszłości.
Grzegorz Bijak
Wicedyrektor SP1

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach.

Informacje z Dwójeczki
* Klasa II A:
W Szkole Podstawowej nr 2 uczniom z klasy II A miło upływa czas. Zdobywanie wiedzy,
rozwijanie umiejętności przeplata się z czasem

rozrywki i relaksu. Na początku marca uczniowie wybrali się do kina Helios w Jeleniej Górze
na film pt. „Clifford”, gdzie mogli się przekonać
jakie cuda sprawia miłość małej dziewczynki do
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bezdomnego pieska. Wartka akcja, niesamowite
przygody pełne humoru, co chwilę wywoływały
u dzieci radosny śmiech. Po powrocie do szkoły
uczniowie wykonali piękne ilustracje, na których
uwiecznili głównych bohaterów. Ósmego marca
- Dzień Kobiet, wszystkie dziewczynki czuły się
wyjątkowo za sprawą chłopców w klasie, którzy
pięknie wyśpiewali życzenia i wręczyli drobne
upominki. To bardzo ważne, aby doceniać rolę
kobiety, teraz małej dziewczynki, później żony,
matki... to bardzo ważne, aby dziewczynki, później żony i mamusie zawsze czuły swoją wartość.
Czy matematyka jest trudna? Nie! Nudna? Nie!
Przekonali się o tym uczniowie podczas Dnia Matematyki. Gry, zabawy, emocje, radość, rywalizacja,
szybkość... tak, tak to wszystko na matematyce. Czy
jajko może być gumowe? Oczywiście. Nie z książki,
nie z ilustracji ani filmu. Uczniowie przekonali się
o tym na podstawie wykonanego doświadczenia.
Przekonali się także, że z jajkiem należy obchodzić
się bardzo ostrożnie oraz to, co najważniejsze, skorupka jajka zawiera dużą ilość wapna, które może
ulec rozpuszczeniu przez kwas octowy.
Dzień Świętego Patryka, który przypada na
17 marca, był okazją, aby zapoznać uczniów
z symbolami związanymi z Irlandią, zachęcić do
nauki języka angielskiego, ale przede wszystkim
okazją, do kształtowania postawy szacunku oraz
tolerancji wobec innych kultur. Po obejrzeniu
filmu edukacyjnego, był czas na relaks, uczniowie wykonali kartki z trójlistnymi koniczynkami, które ozdobiły klasę. „Wiosno, Wiosenko
odezwij do nas się ...” tak przywoływali uczniowie wiosnę, wyczekiwaną po długiej zimie porę
roku. Była Marzanna, symbol zimy i nawiązanie
do tradycji staropolskiej. Witanie wiosny trwało
cały tydzień. Kolejnego dnia uczniowie ubrali się
na czerwono, tak żeby było wesoło i kolorowo.
W środę za pomocą kolorowej kredy szkolne boiska zamieniły się w kwiatowe łąki, a w czwartek
sale lekcyjne zostały ozdobione bibułkowymi
kwiatami. Było kolorowo, wesoło i oczywiście
zdrowo. W ruch poszły deseczki, nożyki, sprawne rączki i tak powstała pyszna owocowa sałatka. Czerwone owoce dla serduszka, żółte, aby
wspomagać oczy, a zielone układ oddechowy. To
wszystko uczniowie przeczytali z szkolnej czytanki. Smacznie, zdrowo, kolorowo i wesoło. Tak
upłynął marzec.
Anita Ochocka
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
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* Klasa VII B:
Marzec, choć długi, w klasie VII B minął
błyskawicznie. To wszystko za sprawą wielu wydarzeń, w które ten miesiąc obfitował w naszej
szkole. Już 7 marca uczniowie klas siódmych
i ósmej wybrali się w niezwykłą podróż w czasie.
Odwiedziliśmy jeleniogórskie podziemia Time
Gates i odkryliśmy największą tajemnicę ukrytą
w Karkonoszach. Wehikuł czasu przeniósł nas
do podziemnych korytarzy ciągnących się wiele
kilometrów pod Górą Szubieniczną przy Wzgórzu Kościuszki. Przed II wojną światową wykute
w skałach komory służyły jako piwnica winna.
W 1945 zostały one przekształcone w schrony
przeciwlotnicze mogące pomieścić 6 tysięcy
osób! Niewątpliwie ciekawym dodatkiem był
pokaz Szalonego Naukowca – w pełni kontrolowane eksperymenty z ciekłym azotem. 8 marca
przypada Dzień Kobiet. Chłopcy z naszej klasy
przygotowali dla dziewczyn wiosenne bukiety.
14 marca to gratka dla miłośników matematyki – Dzień Liczby Pi. Mimo że święto to jest
głównie obchodzone w amerykańskich kręgach
akademickich, nasza szkoła stara się również
promować matematykę jako „królową nauk”.
21 marca to magiczna data, na którą czeka wielu z nas – kalendarzowy pierwszy dzień wiosny. Wiedza jest najważniejsza, zatem wagary
przegrały z szalonymi fryzurami i makijażami,
w jakich uczniowie zaprezentowali się tego dnia.
I choć tradycja nakazuje ucieczkę ze szkoły,
VII B w ciekawych stylizacjach zagłębiała się
w tajniki historii, matematyki czy chemii. To
jakże ważne wydarzenie - nadejście wiosny –
nasza szkoła postanowiła celebrować cały tydzień. Wtorek 22 marca był „Dniem Kolorów”.
Klasa VIIB wylosowała kolor pomarańczowy
i tak też uczniowie ubrali się tego dnia. Natomiast 23 marca przy prażących wiosennych promieniach słońca radośnie tworzyliśmy obrazy
wiosny kredą na szkolnych boiskach. Zapachniało wiosną!!! Kolejny dzień minął na przygotowaniu Pani Wiosny. Ze względów ekologicznych „Marzanny” nie są topione w rzekach.
Mamy wielką nadzieję, że tak długie i intensywne obchody powitania wiosny zaobfitują przepiękna pogodą już do końca roku szkolnego.
Mirosława Szefer
wychowawca klasy
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Wieści z Chatki Puchatka

KONCERT FILHARMONII:
„URODZINY PANA JÓZEFA”

10 marca ponownie w naszym przedszkolu zawitali goście z Filharmonii Dolnośląskiej. Tym razem w swojej muzycznej opowieści artyści zaprosili dzieci na
przyjęcie urodzinowe Józefa Haydna. „Urodziny Pana Józefa” to muzyczno-słowna
opowieść o trzech wspaniałych kompozytorach: Józefie Haydn, Wolfgangu Amadeuszu Mozarcie oraz Ludwigu van Beethovenie. Przyjaciołach, którzy tak samo
kochali muzykę i wspierali się w twórczości. Przeżywali w związku z tym różne
perypetie, ale jako przyjaciele w konsekwencji osiągali zgodność.
Muzyczny spektakl: „Urodziny Pan Józefa” jest więc przykładem na to, że więzi
przyjaźni warto pielęgnować, szanować odmienność i rozwijać swoje talenty.

ZBIÓRKA ELEKTRO ŚMIECI

19 marca dobiegła końca akcja:” Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”. Na terenie naszej placówki zebrano 2387 kilogramów sprzętu o wartości 358 złotych.
Za tę kwotę zostanie zakupiony do przedszkola sprzęt sportowy.
Dziękujemy wszystkim firmom, rodzicom mieszkańcom miasta zaangażowanym w zbiórkę.

POWITANIE WIOSNY

21 marca nasze przedszkolaki uczciły powitanie wiosny. Pszczółki
i Kangurki bawiły się w grocie solnej w Domu Zdrojowym w Cieplicach, a Tygryski i Mądre Sowy odwiedziły sztolnie w Kowarach.
Dzieci oglądały minerały, które występują na naszych terenach,
a na zwykłej wycieczce nie są tak łatwe do dostrzeżenia. Ametyst,
agat czy rubin pięknie się prezentują, gdy zostaną przecięte na specjalnej pilarce. Szczególne wrażenie na dzieciach zrobił pokaz laserów,
który był uwieńczeniem zwiedzania sztolni.
Wyjazd za sponsorowany został z funduszu programu profilaktycznego
Urzędu Miasta Piechowice. Dziękujemy serdecznie za wsparcie.

POMOC UKRAINIE

W lutym w przedszkolu została zorganizowana zbiórka na Recz
pomocy Ukrainie. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, zaangażowanym w transport, wszelkie przejawy życzliwości.

Anna Kubasiewicz
wychowawca w Przedszkolu
Samorządowym nr 1
w Piechowicach

Informator Piechowicki � Kwiecień 2022 � numer 4/22

13

Przedszkole Samorządowe nr 2
w Piechowicach

W

„Przesiedleni”

tym tygodniu dwie najstarsze grupy
z naszego przedszkola uczestniczyły
w niecodziennej lekcji historii w ramach projektu Przesiedleni dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego „Niepodległa”.
Dzieci spotkały się z Paniami Ludmiłą Kalarus i Marią Aleksandrowicz, które opowiedziały historię swoich rodzin i ich samych, jak

daleką podróż przebyły, w jakich warunkach,
aby w końcu odnaleźć dom na ziemiach odzyskanych. Była to bardzo ważna lekcja historii,
z którą dzieci miały po raz pierwszy kontakt.
Ważnym aspektem był przystępny sposób
przekazania tak ważnych kart z historii Polski
i historii rodzin obu Pań. Bardzo dziękujemy.
Nauczyciel grupy Zajączki
mgr S. Januszkiewicz

„Bądź bezpieczny” wizyta policjantów
w Przedszkolu Nr 2

K

ażdy dorosły wie jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa. Dzieci również chcą
czuć się bezpiecznie. Policjanci opierając się
na doświadczeniu, starali się przekazać naszym przedszkolakom jak najwięcej informacji na temat bezpieczeństwa, wyjaśnili, jak zachować się na drodze i w jaki sposób uchronić
się przed innymi zagrożeniami.
We wtorek 29 marca dzielnicowi Piechowic
mł.asp. Krzysztof Jankowski oraz sierż. sztab.
Monika Karolewicz z K2P Jelenia Góra odwiedzili nasze przedszkole. Każdy wie,
że najlepsza jest nauka przez
zabawę. Wszystkie przedszkolaki bardzo chętnie brały udział
w symulacjach przedstawiających zagrożenia, jakie mogą
na nie czekać. Oprócz zasad
bezpiecznego poruszania się po
drodze, dzieci przypomniały
sobie ważne numery alarmowe oraz, jak zachować
się w przypadku napotkania obcej osoby. Policjanci

wyjaśnili również, w jaki sposób uchronić się
przed atakiem napotkanego zwierzęcia i pokazali dzieciom pozycję „żółwia”. Na koniec
spotkania odbyła się wspólna gimnastyka oraz
zwiedzanie radiowozu. Spotkania z policją
w naszym przedszkolu odbywają się systematycznie kilka razy w przeciągu roku szkolnego za
co bardzo dziękujemy
Nauczyciel grupy Żabki
mgr J. Monastyrska
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„Jedzie pociąg, jedzie pociąg…”

dukacja na temat bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo-drogowych oraz przekazywanie wiedzy i kształtowanie dobrych
nawyków jest ważne już od najmłodszych lat,
a zabawy pociągami interesują wszystkie dzieci.
Przedszkolaki z grupy „Poziomek” dzięki życzliwości rodziców budowały drewniane tory
kolejowe, mosty, po których jeździły pociągi,
także elektryczne; ustawiały dworce kolejowe,
budynki, drzewa. Dzieci codziennie słuchały
opowiadania z książeczki „Podróżuj z Ambasadorką Bezpieczeństwa” i wykonywały ciekawe zadania, np. wyszukiwały różnice między
obrazkami, rozwiązywały labirynt, rysowały
lokomotywę wg kodu, grały w „Kolejkowe memory”. Na Dworcu Kolejowym w Piechowicach
spotkały się z Dyżurną Ruchu, chętnie zadawały pytania, dowiedziały się co oznacza Krzyż Św.
Andrzeja i gdzie musi zatrzymać się pociąg na

dworcu; obserwowały pociąg, który zatrzymał
się na stacji, poznały zawody związane z koleją: maszynista, konduktor, zawiadowca stacji.
Wielką niespodzianką dla dzieci było spotkanie
z dziadkiem Ali Panem Jerzym Wydro – wielkim pasjonatem kolejki. Przedszkolaki słuchały opowieści o budowie makiety, która została
zrobiona z ogromnym pietyzmem i dbałością
o każdy szczegół: są tu oczywiście pociągi osobowe, w których świecą się światła, pociągi
towarowe, parowozownia wachlarzowa – budynek w kształcie półkola z obrotnicą, z której gwiaździście rozchodzą się tory służące do
przestawiania parowozów, domy, sklepy, samochody, tunele, lampy, ludzie.
Dzieci z zachwytem obserwowały jadące pociągi, lokomotywy wjeżdżające do parowozowni.
Serdecznie dziękujemy Panu Jerzemu Wydro za wspaniałe spotkanie.

ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK MIESZKAŃCÓW O PONOWNE PRZEDYSKUTOWANIE TEMATU DOTYCZĄCEGO POSZERZENIA
GRANIC KARKONOSKIEGO PAKU NARODOWEGO
(treść wniosku została Państwu przedstawiona w poprzednim numerze
lokalnego czasopisma ,,Informator Piechowicki’’ nr 2/22 lutego 2022)

W

nawiązaniu do wniosku Mieszkańców
z dnia 5 stycznia 2022 roku, przekazanego
pismem z dnia 12 stycznia 2022 roku (data wpływu do biura Rady Miasta 17 stycznia 2022 r.)
w którym grupa Mieszkańców wnosi o ponowne
przeprowadzenie publicznych dyskusji na temat
poszerzenia granic Karkonoskiego Parku Narodowego przekazuję odpowiedź dotyczącą tego
niezmiernie ważnego zagadnienia.

Propozycja powiększenia granic KPN o tereny publiczne, będące w administracji Gminy
Miejskiej Piechowice pojawiła się dnia 23 lutego 2021 roku wraz ze złożeniem w Urzędzie
Miasta w Piechowicach wniosku w przedmiotowej sprawie. Do Biura Rady Miasta Piechowice wniosek mieszkanki Osiedla Michałowic
wpłynął dnia 23 kwietnia 2021 r. Pierwsze posiedzenie Komisji ds. Komunalnych Rolnych
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i Ochrony Środowiska Rady Miasta Piechowice
dotyczące propozycji zawartej we wniosku odbyło się dnia 10 maja 2021 r. Porządek obrad
komisji przewidywał wydanie opinii w sprawie
poszerzenia granic KPN. Na tym posiedzeniu
komisji obecni byli przedstawiciele zainteresowanych stron; Dyrektor Karkonoskiego Parku
Narodowego - Pan Andrzej Raj oraz przedstawiciele lasów państwowych z Nadleśnictwa Szklarska Poręba. W tym posiedzeniu komisji mimo
braku ograniczeń sanitarnych nie uczestniczyli
mieszkańcy Piechowic. Wniosek wypracowany na zakończenie posiedzenia komisji zalecał
dalsze prowadzenie spotkań i dyskusji w kwestii poszerzenia granic KPN w obszarach Gminy
Miejskiej Piechowice oraz proponował przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Piechowic. Następne posiedzenie Komisji
ds. Komunalnych Rolnych i Ochrony Środowiska, którego zasadniczym punktem obrad była
kwestia powiększenia obszaru KPN obyło się 21
czerwca 2021 r. Podobnie jak na poprzednim
posiedzeniu komisji w obradach uczestniczyli
przedstawiciele Lasów Państwowych i przedstawiciele KPN. Na sali posiedzenia komisji
nie było zainteresowanych problemem mieszkańców Piechowic. Kolejne istotne spotkanie dotyczące propozycji powiększenia granic
Karkonoskiego Parku Narodowego odbyło się
7 października 2021 roku. W tym dniu z inicjatywy Burmistrza Miasta Piechowice w budynku
OSP Piechowice odbyło się zebranie informacyjne w sprawie powiększenia obszaru KPN.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele KPN,
Lasów Państwowych z Rejonowej Dyrekcji Lasów Państwowych we Wrocławiu oraz grupa zainteresowanych mieszkańców Piechowic licząca
około 30 osób. Z uwagi na skalę i wagę przedsięwzięcia oraz umożliwienia każdemu mieszkańcowi Piechowic wyrażenia stanowiska w kwestii
poszerzenia granic Karkonoskiego Parku Narodowego Burmistrz Miasta Piechowie zarządził przeprowadzenie konsultacji społecznych
z mieszkańcami Gminy Miejskiej Piechowice
w okresie od 6 października do 8 listopada 2021
roku. Uprawnionych do wyrażenia stanowiska
w sprawie poszerzenia granic KPN było około
5047 mieszkańców Piechowic. Do Urzędu Miasta Piechowice złożonych zostało ogólnie 397
formularzy konsultacyjnych. Wymogów formalnych nie spełniło 18 złożonych formularzy
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w związku z czym nie zostały one uwzględnione
w zestawieniu końcowym.
Analiza wyników konsultacji społecznych
w sprawie poszerzenia granic Karkonoskiego
Parku Narodowego w trzech obszarach Gminy Miejskiej Piechowice może być prowadzona
w różnych aspektach. Pozwolę sobie przytoczyć
2 aspekty niebudzące wątpliwości zarówno wśród
zwolenników jak i przeciwników poszerzenia
granic KPN. Po pierwsze, w konsultacjach społecznych uczestniczyła niewielka część uprawnionych do wyrażenia swojej opinii, około 7,5%
mieszkańców Piechowic. Drugie spostrzeżenie
jest takie, że w każdej grupie wiekowej większość
stanowiły osoby opowiadające się przeciw poszerzeniu granic KPN. Komisja ds. Komunalnych
Rolnych i Ochrony Środowiska Rady Miasta Piechowice na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2021
roku, po zapoznaniu się z wynikami konsultacji
społecznych wydała jednogłośnie negatywną
opinię w sprawie wniosku dotyczącego poszerzenia granic KPN w trzech zaproponowanych
obszarach. W tym posiedzeniu komisji uczestniczyli przedstawiciele KPN, Lasów Państwowych,
około 15 mieszkańców Piechowic, przedstawiciele organizacji społecznych oraz osoba reprezentująca TVP Wrocław. Jednogłośne podjęcie
uchwały nr 261/XLIV/2022 podczas obrad XLIV
sesji RMP w sprawie przyjęcia stanowiska Rady
Miasta Piechowice, dotyczącego poszerzenia
granic KPN o tereny GMP zostało poprzedzone
wielomiesięcznym okresem dyskusji i szeregiem
spotkań. Wypracowana w tym temacie opinia
była jednoznaczna i niebudząca wątpliwości.
Mając na względzie ciąg zdarzeń opisanych
powyżej, biorąc szczególnie pod uwagę wyniki
konsultacji społecznych oraz interes społeczny
i gospodarczy mieszkańców Piechowic nie jest
zasadne ponowne przeprowadzanie publicznych dyskusji nt. poszerzenia granic Karkonoskiego Parku Narodowego w trzech obszarach
Gminy Miejskiej Piechowice, zaproponowanych
we wniosku Mieszkanki Osiedla Michałowic
z dnia 23 lutego 2021 roku. Zasadność wniosku
nie budzi wątpliwości, natomiast zaproponowany
obszar wzbudził poważne zastrzeżenia. Po zmianie szeregu okoliczności i uwarunkowań do tematu będzie można i należy powrócić.
Z poważaniem
Przewodniczący Rady Miasta Piechowice
Józef Nadolny
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