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 Otóż, w ramach nadzoru nad pracownikami, który jed-
nocześnie zbiegł się z rozpoczętymi pracami nad wdroże-
niem nowej Polityki bezpieczeństwa, wynikającej z Rozpo-
rządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobod-
nego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (w skrócie zwanej: RODO) na początku lipca bie-
żącego roku zleciłem przeprowadzenie audytu infrastruk-
tury informatycznej w zakresie oprogramowania i sprzętu, 
zabezpieczeń sieciowych, w tym zabezpieczenia przed moż-
liwością korzystania z urządzeń zewnętrznych oraz serwe-
rów, w zakresie oprogramowania i sprzętu. 

 Wyniki audytu, nie budzą wątpliwości, pierwotnie 
przedstawione mi przez audytorów ustnie w dniach 2 – 3 
lipca 2020 r., a następnie w protokole z dnia 10.07.2020 r. 
stwierdziły szereg nieprawidłowości i nadużyć.

 W związku z powyższym oraz w nawiązaniu do wypo-
wiedzi radnego informuję, że prawdą jest, że Team Viewer, 
jak również konkurencyjny program Splashtop są znanymi 
programami na całym świecie dającymi pełną kontrolę nad 
komputerami, w których są zainstalowane. Natomiast w 
przypadku wybranych stanowisk komputerowych w Urzę-
dzie Miasta w Piechowicach programy te posiadały nieau-
toryzowany dostęp z opcją nasłuchiwania rozmów oraz 
włączonymi kamerkami przez co dochodziło do nieupraw-
nionego nagrywania i podsłuchiwania pracowników tutej-
szego Urzędu. 

 W związku z powzięciem tak poważnych informacji zo-
bowiązany byłem do powiadomienia wszystkich pracowni-
ków w dniu 6 lipca br. o wykrytym w Urzędzie nielegalnym 
procederze. Postępowania wyjaśniające ustalą, kto to zrobił. 

 Ponadto, wyniki audytu wskazują na możliwość naru-
szenia ochrony danych osobowych zarówno obecnych pra-
cowników Urzędu Miasta w Piechowicach, jak również osób 
będących pracownikami naszej instytucji w latach poprzed-
nich. Przedmiotowe naruszenie dotyczyło informacji jakie 
tutejszy Urząd przekazuje do Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych w zakresie ubezpieczenia pracowników, bądź osób 
wspólnie zgłoszonych do ubezpieczenia. 

 Nieprawidłowe zabezpieczenie dostępu do zasobów sie-
ciowych na serwerze, na którym znajduje się baza danych do 
systemu PŁATNIK (w zakresie danych dotyczących ubez-
pieczenia społecznego, danych PESEL, wysokości wynagro-
dzenia, adresów zamieszkania, okresów absencji w wyniku 
niezdolności do pracy) stwarzało potencjalnie dostęp do 
danych każdemu z pracowników. Stąd też, niezwłocznie po 
przedstawianiu protokołu z przeprowadzonego audytu do-
stęp do tych danych został zablokowany. Natychmiast pod-
jąłem również czynności przewidziane prawem, poprzez 
złożenie Zawiadomienia o możliwości popełnienia prze-
stępstwa, jak również dokonałem Zgłoszenia naruszenia 
ochrony danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

 Z uwagi na to, iż w bazie PŁATNIK figuruje ponad 500 
osób, zapewne niektórzy z Państwa otrzymają ode mnie in-
formację w tym zakresie, także drogą korespondencyjną. 

 Skala wykrytych nieprawidłowości (dla dobra Urzędu 
Miasta nie wszystkie zostają tu przytoczone) była powo-
dem rozwiązania przez mnie stosunku pracy z dotychcza-
sowym pracownikiem, zatrudnionym na stanowisku ds. 
informatyki w Urzędzie Miasta w Piechowicach. Proszę 
mieć na względzie, iż obecna elektronizacja coraz większej 
ilości spraw, które każdy z nas ma możliwość załatwiania za 
pośrednictwem zdalnego dostępu, często bez konieczności 
udawania się do konkretnej instytucji nakłada na wszystkie 
te jednostki obligatoryjny obowiązek zabezpieczenia danych 
osobowych, w sposób nie dający możliwości wglądu przez 
osoby do tego nieupoważnione, nawet jeżeli do tej grupy 
należą pracownicy samorządu terytorialnego, bądź innej 
administracji publicznej, bez wymaganych w tym celu od-
powiednich uprawnień. 

 Mając na uwadze powyższe okoliczności, fakty w niniej-
szej sprawie są inne, iż przedstawiane przez niektóre osoby. 

 Informuję, że niniejszy artykuł jest dodatkową informa-
cją w trybie art. 34 RODO, w związku z incydentem bezpie-
czeństwa systemu ochrony danych osobowych jakie miało 
miejsce w naszym Urzędzie.

Jacek Kubielski  Burmistrz Miasta Piechowice

Szanowni Mieszkańcy, 
w związku z pojawiającymi się informacjami na jednym z portali społecznościowych  zatytułowa-
nym „Kolejna afera w urzędzie” pragnę odnieść się do przytoczonych zarzutów, które  w sposób 
wybiórczy zostały publicznie udostępnione przez jednego z radnych miasta,  bez dokonania bez-
pośrednio u Burmistrza Miasta Piechowice zweryfikowania skali nadużycia, które miało miejsce 
w Urzędzie Miasta w Piechowicach. 

Informacja Burmistrza Miasta Piechowice  
w zakresie audytu informatycznego w Urzędzie Miasta 

w Piechowicach
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 W wyniku głosowania Gminy Podgórzyn i Kowary 
były za wyjściem Piechowic ze spółki, natomiast Gmina 
Szklarska Poręba i Mysłakowice nie wyraziły na to zgody. 
W wyniku takiego głosowania, w którym nie ma więk-
szości (¾ głosów) za podziałem, nie można rozpocząć 
procedury podziału spółki. 

            W tej sytuacji nie pozostaje naszej Gminie nic 
innego jak podjąć działania sądowe zmierzające do roz-
poczęcia tego procesu. Jednocześnie wobec stanowiska 
ościennych Gmin, które nie wyrażają zgody na nasze wyj-
ście będę postępował w taki sam sposób jak te Gminy i 
za każdym razem będę zastanawiał się nad zaskarżeniem 
kolejnych uchwał Zgromadzeń Wspólników KSWiK do 
sądu powszechnego. Skoro bowiem te gminy uważają, 
że mają prawo nie wyrażenia zgody na nasze wyjście ze 

spółki to ja także mam prawo kwestionować działania 
organów spółki składając do sądu gospodarczego pozwy 
skarżące te uchwały. 

Jacek Kubielski Burmistrz Miasta Piechowice

Obiecałem Państwu, że na bieżąco będę informował co dzieje się  w spółce KSWiK. W związku z tym przekazuję, 
w  dniu 23 czerwca 2020r. w trakcie zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników odbyło się między innymi głosowa-
nie nad podjęciem intencyjnej uchwały w sprawie podziału spółki KSWiK czyli potocznie rzecz ujmując wyjścia 
Piechowic ze spółki KSWiK.

Co w spółce KSWiK ?

 Mam nadzieję, że miejscowa społeczność poradzi sobie 
z tym problemem. Działania Urzędu Miasta w Piechowicach 
to mało. My wszyscy musimy stanąć po przeciwnej stronie 
wandali i złodziei. Dużo zależy od każdego z nas. Nieste-
ty obecnie z  uwagi na postępującą dewastację placu zabaw 
przy ul. Lipowej musiałem wydać zarządzenie zamykające 
ten plac zabaw do odwołania. Jednoczenie podjąłem już 
działania zmierzające do jak najszybszego otwarcia placu, 
tym bardziej, że są wakacje. Na placu tym będę chciał  za-
montować dodatkowy punkt oświetleniowy i monitoring 
gminny, nowe urządzenia dla dzieci oraz wykonać prace 
naprawcze ogrodzenia i istniejących tam urządzeń. Prze-
praszam zwłaszcza dzieci za zaistniałą sytuację ale przede 
wszystkim dla Waszego bezpieczeństwa musiałem to zrobić. 

 Niestety pozostając w tematach wandalizmu i kradzieży 
gminnego mienia  informuję, że w ostatnim czasie dokona-
no kradzieży kamery monitoringu miejskiego w dolnych 
Piechowicach i nowej ławki na ul. Nadrzecznej. Szkoda, że 
prace wykonywane z pieniędzy gminnych nie mogą służyć 
wszystkim, bo zawsze znajdzie się osoba, która tego nie sza-
nuje. 

 W tej sytuacji, z uwagi na rosnące straty w infrastrukturze 
gminnej powodowane dewastacją i kradzieżami proszę Miesz-
kańców o zgłaszanie zaobserwowanych nieprawidłowości 
bezpośrednio do organów policji i tut. Urzędu lub anonimowo 
na internetowej  stronie: tzw. „krajowej mapie zagrożeń bez-
pieczeństwa”. Zachęcam Państwa do podejmowania społecz-

nej inicjatywy, bo tylko w grupie Nasza siła.

 Dodaję, ze przystępujemy do realizacji inwestycji. Ar-
tykuł w tym zakresie znajdziecie Państwo w dalszej części 
Informatora Piechowickiego. 

 Wszystkim Mieszkańcom Piechowic i Naszym Uczniom 
życzę udanych i zdrowych wakacji i urlopu, pełnych ciepła i 
życzliwości ludzkiej.     

                              Jacek Kubielski  Burmistrz Miasta Piechowice

  Czy zatrzymamy dewastację placów zabaw w Piechowicach?

Jak funkcjonuje Urząd Miasta 

  w czasie pandemii? 

 Po przeanalizowaniu stanu zagrożenia wirusem i 
rozmowie z specjalistami, od dnia 01 lipca 2020 r. uchy-
liłem ograniczenia związane z dostępem interesantów 
do pomieszczeń Urzędu Miasta w Piechowicach. Jed-
nocześnie przypominam, że wszystkich interesantów 
tutejszego Urzędu obowiązują wszystkie obostrzenia 
sanitarne obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Jacek Kubielski Burmistrz Miasta Piechowice
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 Policja informuje, że za pomocą Krajowej Mapy Za-
grożeń Bezpieczeństwa można przekazywać informacje o 
określonych zagrożeniach występujących w okolicy. Jest to 
doskonałe narzędzie, które szybko i czytelnie pozwala wska-
zać zaobserwowany problem związany z bezpieczeństwem 
w różnych dziedzinach. Sygnały naniesione przez mieszkań-
ców naszego regionu na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpie-
czeństwa policjanci sprawdzają i weryfikują. Te potwierdzo-
ne mają dalszy ciąg i konsekwencje.

 Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, to nowa-
torskie rozwiązanie z wykorzystaniem sieci Internet, które 
zostało opracowane przy znaczącym udziale obywateli. To 
właśnie mieszkańcy, podczas konsultacji społecznych zało-
żeń tego przedsięwzięcia, wskazywali swoje oczekiwania i 
potrzeby w zakresie poprawy poczucia bezpieczeństwa. 

 W wyniku tych spotkań powstała aplikacja składająca 
się z części statystycznej - prezentującej poziom zagrożenia 
wybranymi kategoriami przestępstw, wykroczeń, zdarzeń 
drogowych oraz mapa interaktywna umożliwiająca bezpo-
średnie działanie użytkownika na rzecz poprawy bezpie-
czeństwa publicznego.

 Bezpłatny i anonimowy dostęp do aplikacji oraz waż-
na problematyka jaką jest bezpieczeństwo, spowodowały, 
że aplikacja cieszy się od samego początku funkcjonowania 
dużą popularnością. Niewątpliwie wpływ na taki poziom za-
interesowania ma szybkie i rzeczowe podejmowanie działań 
przez Policję w celu weryfikacji naniesionego przez obywa-
tela zagrożenia, a w przypadku jego potwierdzenia, skutecz-
nej eliminacji.

 Przekazane przez społeczeństwo spostrzeżenia w zakre-
sie występujących zagrożeń skutkowały wieloma przedsię-
wzięciami, również podejmowanymi przez inne podmioty 
działające na rzecz bezpieczeństwa, których efektem była 
eliminacja zagrożeń. 

 To   narzędzie pozwala na rzetelne i czytel-
ne zidentyfikowanie oraz przedstawienie, w tym 
społecznościom lokalnym, skali, a także rodzaju 
zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za za-
pewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
Wejdź na stronę Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Górze 
i wskaż miejsca, w których chcesz częstszych patroli Poli-
cji. Podkreślamy, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby 
pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy 
korzystać z numerów alarmowych 112.

Funkcjonariusz Policji 
Podinspektor Edyta Bagrowska

Informacje Policji o Krajowej Mapie Zagrożenia Bezpieczeństwa 
- zgłoś anonimowo incydent wandalizmu i kradzieży

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach informuje, że od 1 lipca można składać wnioski na nowy okres zasiłkowy 
na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz świadczenie Dobry Start 300 Plus w wersji elektronicznej, czyli przykła-
dem lat ubiegłych przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość 
elektroniczną lub portal PUE ZUS. Od sierpnia będą przyjmowane wnioski również w formie tradycyjnej (w formie papierowej) 

bezpośrednio w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem poczty.

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dokładne weryfikowanie danych zawartych w wysyłanych wnioskach oraz podawanie nu-
meru telefonu do kontaktów, co pozwoli na szybsze rozpatrzenie sprawy oraz uniknięcie wizyty w Ośrodku celem poprawienia 
błędnych danych. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach składa serdeczne podziękowania wolontariuszom : Pani Małgorzacie Ga-
jek, Pani Martynie Bizdra oraz Panu Robertowi Zapora , którzy nieśli pomoc osobom samotnym i potrzebującym w okresie 
epidemii. 

Anna Gostyńska – Żukowska 
Inspektor ds. świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach
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Informujemy, że po półrocznej przerwie spowodowanej 
pandemią koronawirusa Gmina Miejska Piechowice przy-
stępuje do realizacji zaplanowanych na ten rok inwestycji. 
Przygotowywane są przetargi na wyłonienie wykonawców 
niżej wymienionych zadań inwestycyjnych, takich jak:

1. Budowa odcinka łącznika drogowego ul. Szkolnej w Pie-
chowicach ( kontynuacja realizowanej na przełomie 2019-
2020r inwestycji ),
2. Budowa chodnika pieszego z kładką łączącego ul. Rycer-
ską z ul. Cicha Dolina, 
3. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Orzeszkowej, ul. 
Szymborskiej, ul. Asnyka, ul. Prusa, ul. Orzeszkowej i ul. Tu-
rystycznej w Piechowicach wraz z uzupełnieniem punktów 
świetlnych przy ul. Kryształowej i ul. Lipowej, 
4. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków 
na odcinku ul. Pakoszowskiej w Piechowicach,
5. Budowa odcinka sieci wodociągowej od ul. Cmentarnej 
do budynku przy ul. Jeleniogórskiej 4,

6. Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Reja w Piechowicach.

      W budżecie gminy zarezerwowano środki finansowe na 
realizację tych inwestycji.

      Inwestycje te są ważne dla naszych Mieszkańców i wpłyną 
zarówno na poprawę bezpieczeństwa  jak i na poprawę stanu 
środowiska. 

Ponadto informuję, że zakończono realizację jednego z 
dwóch etapów inwestycji tj. budowy platformy widokowej 
„Złoty Widok”, budowy miejsc postojowych oraz placu re-
kreacyjnego wraz z elementami małej architektury na skrzy-
żowaniu ulic Sudeckiej i Śnieżnej w Michałowicach oraz bu-
dowy parkingu przy ulicy Kryształowej 49 w Piechowicach, 
wszystko w ramach realizacji projektu pn. „Czesko-Polski 
Szlak Grzbietowy - część zachodnia - Rokytnice i Piecho-
wice z widokiem na Karkonosze”, część I i część II. Projekt 
współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program IN-
TERREG V-A Republika Czeska – Polska. 

W projekcie tym zrealizowano część II zadania: Budowa 
miejsc postojowych, składającą się z dwóch elementów: 

• element 1 - Budowa miejsc postojowych oraz placu re-
kreacyjnego wraz z elementami małej   

• architektury na skrzyżowaniu  ul. Sudeckiej i Śnieżnej  w 
Michałowicach 

• element 2 : Budowa parkingu przy ul. Kryształowej 49 
w Piechowicach.

 Zarówno przyjezdni turyści jak i Mieszkańcy naszego 
miasta mogą skorzystać z miejsc parkingowych, ławeczek, 
stacji naprawy rowerów oraz mogą podziwiać piękno Kar-
konoszy przez zamontowane na parkingu w Michałowicach 
dwie lunety o ogniskowej 80 mm.        

 Zakończono również część I zadania : Budowa platfor-
my widokowej na Złotym Widoku w Michałowicach. Nieba-
wem platforma ta zostanie przekazana do użytku. Z uwagi 
na położenie platformy wykonawca zmagał się z wieloma 
utrudnieniami związanymi z transportem materiałów bu-
dowlanych i montażem konstrukcji. Wiele dostaw wymaga-
ło wysiłku transportu ręcznego i specjalistycznego sprzętu. 
Niemniej wykonawca podołał zadaniu i  inwestycja została 
zrealizowana bez uszkodzeń szlaków i środowiska. O nowo-
powstałej platformie widokowej i miejscach parkingowych 
ukazała się już migawka w wieczornych wiadomościach 
TVP Info z dnia 14.07.2020 r, gdzie turysta bardzo chwalił 
tego typu inwestycje w atrakcje turystyczne. 

 Z pewnością przyciągnie to do odwiedzenia i pobytu w 
naszym mieście znacznej ilości turystów.

 Jednocześnie prosimy zarówno turystów jak i Mieszkań-
ców naszego miasta o poszanowanie  nakładu pracy i finan-
sów wniesionych do realizacji tych inwestycji oraz zwraca-
nie uwagi na ewentualne akty wandalizmu czy zaśmiecanie 
terenu. Pamiętajmy, że te inwestycje zostały wykonane dla 
Was i przyjezdnych turystów. Niech nam służą w dobrym 
stanie przez długie lata.

Andrzej Proczek
Zastępca Kierownika

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 

Przystępujemy do realizacji planowanych inwestycji w Gminie

Złote Gody 
Małżonków 
Przybycień

W dniu 26 czerwca 2020 r. w Piecho-
wickim Ośrodku Kultury w Piecho-
wicach odbyła się uroczystość 50 lecia 
pożycia małżeńskiego Państwa Kry-

styny i Andrzeja Przybycień czyli tzw. złote gody. Z okazji tych uro-
czystości Burmistrz Miasta Piechowice Jacek Kubielski miał zaszczyt 
uhonorować każdego z małżonków medalem: „50 lecie pożycia mał-
żeńskiego”.  Z okazji wyjątkowego jubileuszu życzymy Jubilatom aby 
kolejne lata mijały w atmosferze miłości i wsparcia życzliwych ludzi, 
niech każda chwila będzie dla Państwa źródłem szczęścia, spokoju i 
zdrowia. 

Kamila Winiarz 
Zastępca Kierownika USC 
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 Od 01.01.2020 r. nastąpiła zmiana przepisów zali-
czania wpłat dokonanych przez podatnika na podstawie 
art. 61 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja 
podatkowa. Zgodnie z treścią tego przepisu jeżeli na po-
datniku ciążą zobowiązania podatkowe z różnych tytułów, 
dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zobowiązania w 
podatku wskazanym przez podatnika, w przypadku bra-
ku dyspozycji - na poczet zobowiązania o najwcześniej-
szym terminie płatności spośród wszystkich zobowiązań 
podatkowych podatnika. W przypadku, gdy na podatniku 
ciążą zobowiązania podatkowe, których termin płatności 
upłynął, dokonaną wpłatę zalicza się na poczet zaległo-
ści podatkowej o najwcześniejszym terminie płatności 
we wskazanym przez podatnika podatku,  a w przypadku 
braku zaległości podatkowej we wskazanym podatku - na 
poczet zaległości podatkowej o najwcześniejszym termi-
nie płatności spośród wszystkich zaległości podatkowych 
podatnika. 

 W praktyce oznacza to, że jeśli podatnik dokonał 
wpłaty na indywidualny rachunek bankowy dotyczący 
np. podatku od nieruchomości, to bez względu na treść 

przelewu zapłata ta zostanie zaksięgowana na poczet naj-
starszych zaległości podatku od nieruchomości. Jeśli nie 
będzie zaległości na podatku od nieruchomości, to wpłatę 
należy zaksięgować na najstarsze zaległości podatku rol-
nego, leśnego lub od środków transportowych. Należy pa-
miętać, że opłata za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi w myśl Ordynacji podatkowej jest rozumiana jako 
zobowiązanie podatkowe. Dlatego jeśli po zaksięgowaniu 
zaległości na podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym 
lub środków transportowych, dokonaną wpłatę można 
zaksięgować na poczet zaległości z tytułu opłaty za śmieci.

 Przypominamy jednocześnie, że nie uległa zmianie 
treść art. 61 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordy-
nacja podatkowa (Dz.U.2019 poz. 900 z późn. zm.), który 
podaje, że jeżeli na podatniku ciążą koszty doręczonego 
upomnienia, dokonaną wpłatę zalicza się w pierwszej ko-
lejności na poczet tych kosztów.

Emilia Szmytkie
Inspektor ds. księgowości podatkowej

WAŻNA INFORMACJA DLA PODATNIKA

 Od 01.07.2020r Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu rozpoczął nabór wniosków na 
dofinansowania w ramach programu „MOJA 
WODA”. Program skierowany jest do osób fi-
zycznych będących właścicielami budynków 
jednorodzinnych, którzy w latach 2020-2024 
dokonają zakupu, montażu, budowy i urucho-
mienia instalacji pozwalających na zagospoda-
rowanie wód opadowych i roztopowych.

 Dofinansowanie stanowi 80% kosztów (nie 
więcej niż 5 000 zł) poniesionych na przewody 
odprowadzające wody opadowe zebrane z ry-
nien, wypustów do zbiornika nadziemnego lub 
podziemnego, otwartego lub zamkniętego oraz 
zbiorniki retencyjne. 

 Wnioski należy składać bezpośrednio w oddziale 
WFOŚiGW mieszczącej się w Jeleniej Górze przy ulicy 
Plac Ratuszowy 31/32. Więcej informacji uzyskają Pań-
stwo pod nr tel. tel. (75) 753 28 29 kom. 607700373 lub 
na stronie internetowej https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-
-wniosek/moja-woda/w_498,cel-programu.

Monika Śpiewak
Kierownik Referatu Nieruchomości, 

Geodezji i Ochrony Środowiska

PROGRAM „ MOJA WODA” 
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 „Spisz się jak na rolników przystało”- pod takim hasłem 
Główny Urząd Statystyczny informuje o powszechnym spisie 
rolnym ma zostać przeprowadzony od 1 września do 30 listopa-
da 2020 r. 
 Informujemy, że udział w spisie rolnym będzie obowiązko-
wy.  
 W spisie zbierane będą informacje mające na celu pokazać, 
jak zmienia się polskie rolnictwo, jakie ma mocne i słabe strony 
oraz informacje ważne  z punktu widzenia planowania strate-
gicznego. Rachmistrz przede wszystkim zapyta o działki, upra-
wy, obsadę zwierząt, budynki, maszyny itp.

Rolnicy mają do dyspozycji trzy metody spisowe: 
- mogą dokonać samopisu przez internet  https://rolny.spis.gov.
pl/:
- udzielić wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez an-
kietera statystycznego
- udzielić wywiadu podczas wizyty rachmistrza bezpośrednio w 
gospodarstwie.

Monika Śpiewak
Kierownik Referatu Nieruchomości, Geodezji 

i Ochrony Środowiska

Ważna informacja o spisie rolnym 2020
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Po przerwie wakacyjnej dzieci uczęszczające do Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Piechowicach czeka miła niespo-
dzianka. Na terenie szkoły powstał nowy plac zabaw wraz 
z elementami małej architektury. Zaprojektowano i wy-
budowano również nowy ciąg komunikacyjny, który po-
zwoli dzieciom bezpiecznie dostać się na teren szkoły od 
strony parku miejskiego „Szklany Ogród”. Plac zabaw ma 
formę toru przeszkód i mini szlaku turystycznego z prze-
szkodami terenowymi, które obrazują atrakcje historycz-
no – kulturowe i przyrodnicze znajdujące się na obszarze 
Lokalnej Grupy Działania Partnerstwa Ducha Gór. Ele-
mentami uzupełniającymi toru przeszkód są stanowiska 

siłowni plenerowych, stoły do ping-ponga, ławki i kosze 
na odpady. Teren został także oświetlony czterema lampa-
mi typu LED.

 Inwestycja powstała dzięki współpra-
cy Ochotniczej Straży Pożarnej w Piechowicach  
z Urzędem Miasta i uzyskaniem przez stowarzyszenie do-
tacji w wysokości prawie 300.000,00 zł ze środków Euro-
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie Pro-
gram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 Projekt zrealizowany został w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii roz-
woju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach 
działania „Wsparcie dla Rozwoju lokalnego w ramach ini-
cjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020 w 
zakresie budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i nie-
komercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, 
lub kulturalnej.

                                                                                                                                                      
                                                Jarosław Bumażnik

Główny specjalista 
ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych

Wędrówki z przeszkodami po krainie Ducha Gór

 W dniu 25 czerwca 2020 r. Ochotnicza Straż Pożarna 
w Piechowicach otrzymała z MSWiA informację, że zo-
stała ujęta w wykazie planowanych zakupów samochodów 
ratowniczo-gaśniczych w 2020 r. Wartość dotacji na zakup 
lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP Piechowice to 
105.000 zł ze środków przekazywanych z zakładów ubez-
pieczeń. Natomiast z budżetu Gminy Piechowice  zapla-
nowano dotację w kwocie 70.000 zł, a o pozostałą kwotę, 
125.000 zł OSP zwróciła się do Wojewódzkiego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Obecnie 
trwają procedury przetargowe i jeżeli nic nie stanie na 
przeszkodzie jeszcze w tym roku OSP Piechowice wzboga-
ci się o nowy, lekki samochód pożarniczy. Samochód ten 
zostanie wyposażony w sprzęt ratownictwa technicznego i 
w zamyśle będzie wykorzystywany w pierwszej kolejności 
do zdarzeń drogowych. Będzie też posiadał na wyposaże-
niu zbiornik na wodę o pojemności 1.000 litrów i podsta-
wowy sprzęt pożarniczy, co pozwoli na wykorzystanie go 
przy gaszeniu niewielkich pożarów. 

 Ponadto OSP Piechowice  otrzymała  promesę po-
twierdzającą przyznanie dotacji z  Narodowego Fun-

duszu Ochrony 
Środowiska i Go-
spodarki Wod-
nej w ramach 
„Ogólnopolskiego 
programu finan-
sowania służb ra-
towniczych Część 
2) Dofinansowa-
nie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych” w wysokości 19.908,63 zł na zakup 
sprzętu i wyposażenia dla strażaków. Łącznie  z wykorzy-
staniem środków z budżetu Gminy, wartość zakupów wy-
niesie 28.440 zł. Na zakupy składać się będą m.in.: ubrania 
specjalistyczne, hełmy, rękawice, szelki bezpieczeństwa, 
strażackie buty specjalne. Pozwoli to na jeszcze większe 
zapewnienie bezpieczeństwa druhów OSP Piechowice 
uczestniczących w działaniach ratowniczych.

Paweł Sołek 
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego 

Urząd Miasta w Piechowicach

Co nowego w OSP Piechowice ?
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28 czerwca 2020 r. odbyła się I tura wyborów Prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej.  W dniu wyborów lo-
kale wyborcze były czynne od godziny 7 00 do  godziny 
21 00 bez przerwy. W trakcie  głosowania w lokalach 
panował porządek i spokój, zachowano wszystkie nor-
my bezpieczeństwa sanitarnego w związku z  Covid-19. 
Podczas ustalania wyników wyborów, nie odnotowano 
żadnych incydentów, ani zakłóceń porządku w loka-
lach wyborczych.

12 lipca 2020 r. odbyła się II tura wyborów. Wyniki 
wyborów oraz frekwencję w Piechowicach pokazują 
poniższe tabele.

Kamila Winiarz 
Zastępca Kierownika USC

Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020 r.
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 Ten rok był moim pierwszym rokiem na stanowisku 
dyrektora szkoły i przyznam, że nie należał do łatwych. 
Nowe środowisko, nowe wyzwania i doświadczenia. 
Jednak dzięki wsparciu moich nauczycieli, otwartości 
uczniów i zaufaniu rodziców udało nam się zrealizować 
większość zadań. 

           Rok szkolny obfitował w imprezy i konkursy. Moi 
uczniowie pokazali, że stać ich naprawdę na wiele. Zdo-
bywali medale podczas rywalizacji sportowych, nagrody i 
wysokie miejsca w konkursach międzyszkolnych i ogólno-
polskich. Jestem z nich bardzo dumna!

 Dzięki przychylności rodziców i spon-
sorów udało nam się odświeżyć sale lekcyjne  
i zakupić nagrody na zakończenie roku szkolne-
go. Korytarze w szkole zapełniły się kolorowy-
mi siedziskami, które ufundowała Rada Rodzi-
ców.  W trakcie budowy jest też nowy plac zabaw 
 z torem przeszkód, z zewnętrzną siłownią, stołami do te-
nisa stołowego. Na pewno ucieszy najmłodszych uczniów, 
ale także  i starszych. 

 Dużym wyzwaniem zarówno dla nauczycieli, jak i 
uczniów była nauka zdalna, do której nie byliśmy przygo-
towani. Zmiana systemu pracy nastąpiła nagle. Z dnia na 
dzień szkolne korytarze i klasy opustoszały,  a uczniowie 
zasiedli przed komputerami w domu. Pojawiły się pro-
blemy z dostępem do Internetu, brakiem sprzętu. Jednak 
z każdym dniem radziliśmy sobie coraz lepiej, wszyscy 
przyzwyczailiśmy się do nowej sytuacji. Chciałabym bar-
dzo podziękować rodzicom moich uczniów, którzy wspie-
rali nas w tym trudnym okresie. Wykazali się cierpliwością 
i zrozumieniem, choć naprawdę  nie było łatwo. Dziękuję 
także nauczycielom za ich zaangażowanie w wykonywa-
niu swoich obowiązków. 

 Udało nam się również zorganizować zakończenie 
roku szkolnego, podczas którego mogliśmy nagrodzić 
naszych uczniów za ich ciężką pracę. Najmłodsi otrzy-
mali medale, a starsi uczniowie świadectwa z wyróżnie-
niem, medal Dyrektora Szkoły oraz puchar dla ucznia  
z najwyższą średnią ocen. W tym roku najwyższymi wyni-
kami w nauce i wzorowym zachowaniem w klasach IV – 
VIII mogła pochwalić się Karolina Zawlik – średnia ocen 
5,71 Najlepszym uczniem klasy III okazał się Wojciech 
Szulakowski i Weronika Witakowska.

            Pożegnaliśmy Panią Iwonę Kawałko,  która po wielu 
latach pracy z naszymi najmłodszymi uczniami odeszła na 
emeryturę. Nie zabrakło słów wdzięczności  i łez. Życzymy 
Pani Iwonie, aby czas wolny przepełniony był odpoczyn-
kiem i spokojem. 

 Informuję, że hala sportowa, siłownia oraz orlik podczas 
wakacji funkcjonują według ustalonych godzin i harmo-
nogramu. Zapraszam wszystkich chętnych do korzystania 
 z obiektów. 

            Uczniom, rodzicom oraz nauczycielom życzę bez-
piecznych i udanych wakacji. 

                                          Do zobaczenia we wrześniu !

Monika Filuś
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 

w Piechowicach

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
odebrali nagrody i świadectwa
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 Ze względu na pandemię wirusa SARS-CoV-2 rok szkolny 
2019/2020 różnił się do poprzednich lat. Aby ograniczyć niebez-
pieczeństwo związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej w połowie marca zdecydo-
wało o zawieszeniu tradycyjnych zajęć dydaktyczno -wycho-
wawczych, a następnie wprowadziło obowiązek kształcenia na 
odległość, od 25.03. do 26.06.2020 r. pracowaliśmy zdalnie, o 
czym pisaliśmy we wcześniejszych artykułach, ale jeszcze raz 
chcę podkreślić wysiłek i zaangażowanie rodziców, za które ser-
decznie dziękuję.

 Nasze przedszkole, dzięki zaangażowaniu i pomocy Pana 
Burmistrza, rozpoczęło działalność od 25 maja  br. i będziemy 
pracować do 31 lipca 2020 r., zgodnie z wytycznymi Głównego 
Inspektora Sanitarnego. Ten rok miał być dla naszej placówki 
rokiem szczególnym ze względu na planowaną modernizację 
instalacji wodno - kanalizacyjnej. Niestety pandemia uniemoż-
liwiła wykonanie inwestycji oraz realizację niektórych wcześniej 
rozpoczętych projektów. Czas zawieszenia zajęć w przedszkolu 
był okazją do wykonania drobniejszych prace remontowych, na 
które środki i materiały zostały pozyskane od Rady Rodziców 
i sponsorów, pomalowana została sala, szatnia, kuchnia, odno-
wione łóżeczka w oddziale żłobkowym, drzwi, poręcze, osłony 
na grzejniki. A przed pandemią, 20 września  uroczyście ob-
chodziliśmy Dzień Przedszkolaka, z tej okazji wszystkie dzieci 
pojechały do kina. W październiku wspólnie z rodzicami bawi-
liśmy się na jesiennym festynie z cyklu, Aktywna Rodzina, te-
goroczna edycja odbywała się pod hasłem „Pomidorek poprawi 
Ci humorek”. Przed festynem odbyła się uroczystość pasowania 
najmłodszych dzieci na przedszkolaków. W tym roku szkolnym 
oprócz podstawy programowej i przyjętego programu dydak-
tyczno -wychowawczego, realizowane były programy własne: „ 
Moje miasto-moim domem”, „ Bezpiecznie na co dzień” oraz z 
projekty: Bohater Tygodnia, dzięki któremu bliżej poznaliśmy 
rodziny naszych przedszkolaków,  Mały Miś w świecie wielkiej 
literatury, który rozwijał zainteresowania czytelnicze dzieci i 
ich bliskich,  Dzieci Uczą Rodziców, Przedszkolaku, przyroda 
Cię potrzebuje - jesienne leśne wycieczki i słynne grzybobranie. 
Cieszyliśmy się ze spotkań z edukatorem KPN. Talenty wokalne 
dzieci prezentowały podczas uroczystości z okazji Święta Nie-
podległości, Konkursie Piosenki Patriotycznej, Pikniku Patrio-
tycznym oraz podczas „Naszego kolędowania” oraz Przeglądu 
Kolęd i Pastorałek w Wojcieszycach. Cotygodniowe spotkania 
z panem Krzysztofem Cieślakiem, rozwijały zdolności tanecz-
ne, dzięki temu dzieci dały niezły popis podczas jasełek, balu 
kanałowego oraz Dnia Babci i Dziadka. Udała się również nie-
spodzianka dla Mikołaja, (przygotowana przez nasze mamy , 
babcie , ciocie i sąsiadki) - długi na 5 m szalik. Prezent zasko-
czył Mikołaja a nas  bardzo ucieszyło, że Mikołaj obiecał nosić 
szalik. Dużą popularnością wśród dzieci cieszyły się gry plan-
szowe wspierające logiczne myślenie, samodzielność podejmo-
wania decyzji i umiejętności matematyczne, może dzięki temu 
i zajęciom szachowym, nasze przedszkolaki zdobyły puchar w 
Turnieju Szachowym. Dziękujemy za zajęcia szachowe Panu Le-
chowi i Katarzynie Rębiszom.

 Podczas  zajęć zdalnych nie straciliśmy kontaktu z dziećmi 
i rodzicami, świętowaliśmy grupowe urodziny, obchodziliśmy 
Dzień Mamy, Taty i Dziecka, bawiliśmy się w ramach Dni Zie-
mi, Niezapominajki czy Dnia Gofra. Złożyliśmy życzenia leka-
rzom i pielęgniarkom, ratownikom medycznym oraz strażakom 
z okazji ich święta. Dzieci z dwóch starszych grup stworzyły 
przewodnik po Piechowicach. Kontynuowaliśmy realizację pro-
gramu „Czyściochowe przedszkole”.

 Przedszkolaki zdobywały wysokie lokaty  w konkursach 
między innymi w konkursie powiatowy „Strażak uczy, poma-
ga, ratuje” Marysia, zajęła I miejsce, Kacper otrzymał nagrodę w 
ogólnopolskim konkursie plastycznym ogłoszonym przez Pol-
skie Radio Dzieciom.

  26 czerwca, z każdym indywidualnie,  pożegnaliśmy  na-
szych Starszaków, zapowiadane burze i deszcze zmusiły nas do 
odwołania wspólnej uroczystości w przedszkolnym ogrodzie. 
Aby podkreślić ten doniosły i szczególny moment, zakopaliśmy 
na terenie ogrodu Kapsułę Czasu, w której umieściliśmy, prace 
dzieci ,„Świat po pandemii”, listy rodziców do dzieci, list Pana 
Burmistrza, Informator Piechowicki  z czerwca 2020, aktualną 
walutę, zdjęcia, listy nauczycieli i dyrektora. Umówiliśmy się na 
otwarcie w 2028 roku w czerwcu, wtedy listy  zostaną przekaza-
ne naszym absolwentom. 

 W realizacji zdań przedszkole wspierane jest przez wiele in-
stytucji, między innymi Urząd Miasta Piechowice, POK, MOPS, 
Policję, Straż Pożarną, KPN, Karkonoską Grupę GOPR, oraz lo-
kalne firmy i sklepy. Wszystkim bardzo dziękujemy.

 Za nami czas, pełen lęku, niepewności i  nowych wyzwań. 
Jak we wcześniejszych artykułach wspominałam, nauczyciele, 
poradzili sobie z nauką zdalną, dobrze. Jednak w najbliższych 
miesiącach zaplanowane są szkolenia z zakresu zdalnego na-
uczania i zakup laptopów. W miesiącu sierpniu planujemy pra-
ce konserwatorsko-remontowe w ogrodzie oraz w salach przed-
szkolnych i w oddziale żłobkowym. 

Przed nami wakacje, w sierpniu nasze przedszkole jest zamknię-
te, życzę wszystkim zdrowia i wspaniałego wypoczynku. Czeka-
my na zniesienie obostrzeń, tak abyśmy mogli przyjąć w gru-
pach przedszkolnych i w oddziale żłobkowym wszystkie dzieci 
przyjęte na rok 2020/2021.                     

 Do zobaczenia  po wakacjach, mamy nadzieję w spokoj-
niejszej rzeczywistości.

  Zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie interne-
towej: www.ps2piechowice.szkolnastrona.pl 

Bożena Woś
Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Piechowicach

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Piechowicach informuje
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 26 czerwca 2020 r. zakończył się pierwszy rok nauki w 
Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach. 
Rok szkolny inny od wszystkich. Był to wyjątkowo trud-
ny rok. Rok, w którym nie raz trzeba było stawić czoła róż-
nym wyzwaniom. Jednym z nich było przygotowanie szko-
ły dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej oraz klas IV-VI.  

 W przekształconej z gimnazjum w szko-
łę podstawową placówce brakowało wyposażenia  
i pomocy dydaktycznych dostosowanych do wieku i potrzeb 
uczniów rozpoczynających naukę w nowopowstałej szkole. Du-
żym nakładem finansowym organu prowadzącego oraz przy 
wsparciu Burmistrza Miasta, Pana Jacka Kobielskiego, zaku-
piono meble, ławki, szafki ubraniowe, pomoce dydaktyczne, 
sprzęt sportowy także lektury szkolne. Pomalowane zostały sale 
lekcyjne. Wyodrębniono salę, w której utworzono świetlicę. 
Dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej przyszykowano szat-
nię. Wydatki związane z przygotowaniem placówki do nowego 
roku  szkolnego wyniosły około sześćdziesięciu tysięcy złotych. 
Życzliwych ludzi sprzyjających utworzeniu szkoły nie brako-
wało. Jedną z takich osób jest miedzy innymi ksiądz proboszcz 
Ryszard Soroka, który ufundował szkole sztandar. Kolejnym 
wyzwaniem było zaplecze sportowe i związana z  tym inwesty-
cja wybudowania boiska wielofunkcyjnego. To przedsięwzięcie 
kosztowało budżet miasta 458  861, 49 złotych. W mijającym 
roku szkolnym szkoła przystąpiła do  Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa, dotyczącego wspierania szkół w zakresie 
rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie 
czytelnictwa, w tym zakup nowości wydawniczych. Zgodnie ze 
złożonym wnioskiem przyznano nam 5 000,00 złotych na zakup 
książek do biblioteki. W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Paw-
ła II prężnie działa Rada Rodziców. Dzięki Jej inicjatywom hol 
szkoły zdobią kolorowe naklejki edukacyjne, mapy, gry koryta-
rzowe dla najmłodszych rozwijające sprawność matematyczną. 
W ostatnich miesiącach nauki wszyscy musieliśmy zmierzyć się  
z wprowadzonym stanem epidemiologicznym powodowa-
nym wirusem COVID-19. Dosłownie   z dnia na dzień, epi-
demia zmieniła całą naszą edukację. Nic nie było „normal-
ne”, wszyscy uczyliśmy się nowych form i metod pracy oraz 
współdziałania zdalnego. Napotykaliśmy trudności, nie 
uniknęliśmy błędów, dlatego tym bardziej cieszymy się, że  
z powodzeniem udało nam się realizować kształcenie na odle-
głość i możemy uznać wspólny sukces dydaktyczny. Dotarliśmy 
do końca roku szkolnego. Pracowaliśmy wytrwale, zarówno  
Rodzice, jak i nauczyciele, ale przede wszystkim, nasi wspaniali 
Uczniowie. Zaangażowaniem, determinacją i konsekwencją po-
konaliśmy przeciwności i możemy stwierdzić, że ten rok szkol-
ny kończy się dla nas zadowoleniem z osiągniętych wyników. 
Uczniowie z klas IV-VI uzyskali średnią ocen 4,4. W związku 
z nadal obowiązującym na terenie naszego kraju stanem epide-
mii uroczystość związana z zakończeniem roku szkolnego nie 
odbyła się zgodnie z ceremoniałem szkoły. Z zachowaniem wy-
tycznych GIS nauczyciele gratulując osiągniętych wyników roz-
dali świadectwa przybyłym na spotkanie uczniom, dziękowali  

wszystkim rodzicom za pomoc i współpracę. Otrzymane świa-
dectwa są wynikiem ciężkiej pracy uczniów. Na szczególne 
uznanie zasługują  Ci, którym udało się uzyskać świadectwo 
z wyróżnieniem. Do nich należą: Nikodem Baranowski, Eryk 
Herba, Dawid Kade, Piotr Lewkowicz, Inez Pochłód, Justyna 
Wrońska, Konrad Jaracz, Konrad Krasowski, Antoni Krystow-
ski, Kacper Matyja, Robert Pietruszka, Wiktoria Rzemek, Miko-
łaj Sokołowski, Lena Chrastek, Michał Garwoliński, Anna Mu-
charska, Stanisław Wójcik, Amelia Dołężka, Magdalena Kanik, 
Anna Skibińska. Dwadzieścioro uczniów z klas IV-VI otrzyma-
ło świadectwo z wyróżnieniem, stanowi to 31,3 %. Szczególne 
gratulacje należą się uczniom klasy pierwszej i drugiej. Wszyscy 
zasłużyli na nagrodę. Drodzy Uczniowie. Za Wami okres wytę-
żonej pracy, czas wielu doświadczeń i przeżyć, osobistych suk-
cesów. Gratuluję Wam wszystkim. A szczególnie tym spośród 
Was, którzy swoją pracowitością i systematycznością osiągnęli 
sukcesy w nauce.

  Podziękowania za trud, wysiłek, zaangażowanie w zdoby-
waniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swo-
ich zdolności i talentów. Szanowni Rodzice. Podziękowania za 
współpracę, za wszelkie działania wspierające naszą szkołę, za 
zrozumienie oraz zaangażowanie w naukę zdalną. Wszystkim 
Rodzicom, na czele z Radą Rodziców szkoły, ogromnie dziękuję. 
Dziękuję  Gronu Pedagogicznemu oraz Pracownikom Szkoły za 
włożony trud, za życzliwość i troskę o kształtowanie właściwych 
postaw naszych uczniów. Nie był to dla nas łatwy rok.  Dziękuję 
za to, że dbacie zarówno o edukację naszych uczniów, jak i o ich 
bezpieczeństwo. Dziękuję za wszelkie podejmowane inicjatywy, 
także te mniej zauważalne ale składające się na budowanie po-
zytywnego wizerunku szkoły.    

Elżbieta Piątkiewicz-Pałka
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach
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Minęło już pół roku od momentu kiedy objęłam stanowisko dyrek-
tora Przedszkola 
S a m or z ą d o w e g o   
nr 1 w Piechowi-
cach.

Przedszkole „Chatka 
Puchatka” stanowi 
małą społeczność, 
dlatego ten okres 
próbowałam wyko-
rzystać nie tylko na 
modernizację, ale głównie na poznanie członków społeczności przed-
szkolnej, oraz społeczności miasta Piechowice.

 Największym zaskoczeniem dla wszystkich było ogłoszenie przez 
Ministra Edukacji i Zdrowia zawieszenie zajęć opiekuńczych i wycho-
wawczych w przedszkolach i ogłoszenie stanu pandemii spowodowa-
nej rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem SARS- COV- 2 co drastycz-
nie wpłynęło na funkcjonowanie przedszkola i priorytety związane z 
przeprowadzanymi remontami i modernizacja placówki zaplanowany-
mi na rok 2020. Musiałam radykalnie zmienić swoje plany i kierunki 
działania. Najważniejszym celem stała się nie modernizacja ogrodu dla 
dzieci, a jak najlepsze i sprawne zorganizowanie nauczania na odle-
głość dla dzieci i dotarcie do każdej rodziny z naszą wiedzą i pomocą. 
Ten czas był dużym sprawdzianem mojej współpracy z kadrą i obsługą 
przedszkola, a tym samym postawił przede mną nowe zadania w kon-
taktach z rodzicami. Jestem pewna, że cała nasza społeczność „Chatki 
Puchatka” w tych trudnych czasach była dla siebie wsparciem i  zdali-
śmy egzamin na piątkę.

 Po wygaśnięciu pierwszych emocji związanych z pandemią, przy-
szedł czas na realizację planów przyziemnych związanych z poprawą 
zaplecza przedszkola w celu zapewnienia jak najlepszego funkcjonowa-
nia placówki, przygotowanej na powitanie naszych kochanych przed-
szkolaków i dzieci, które być może w najbliższym czasie poszerzą naszą  
społeczność przedszkolną. Przy współpracy pracowników przedszko-
la została wyremontowana furtka i brama wjazdowa do przedszkola, 
nowa szatnia dla przedszkolaków oczywiście przy wsparciu jak zawsze 
nie ocenionych rodziców. Te prace remontowe nie doszły by do skutku, 
gdyby nie pomoc rzeczowa przez właścicieli Hurt Detal Natalii. Następ-
nym wsparciem przedszkola było za sponsorowanie przez Centrum 
Drewna  Juro-Trans Piechowice paneli drewnianych na wewnętrzne 
ogrodzenie, w celu poprawy bezpieczeństwa dzieci na terenie ogrodu 
przedszkolnego. Ogrodzenie będzie następnym etapem modernizacji, 
które będzie wykonane samodzielnie przez pracowników przedszkola.

 W czasie pandemii, mimo że nie mogłam wykorzystać tego czasu 
na indywidualny kontakt z rodzinami przedszkolaków, a jedynie po-
został mi tylko kontakt telefoniczny i mailowy, miłym zaskoczeniem 
dla mnie było obdarowanie mojej osoby zaufaniem i zwrócenie się do 
mnie  z prośbą rodziców dzieci z grupy „Mądre Sówki” o pomoc w 
organizacji na terenie ogródka rodziców przedszkolaka pożegnania 
absolwentów „Chatki Puchatka” przygotowanego dla wychowawczyni 
starszaków Pani Joasi i Pań pomagających w opiece nad małymi pocie-

chami.

 Organizacja pracy przedszkola w okresie pandemii jest dla mnie 
nowym wyzwaniem i  doświadczeniem, które wykorzystam w uspraw-
nieniu pracy placówki.

Przedszkole, rodzina i środowisko to czynniki pomiędzy, którymi po-
winno istnieć świadome i celowe zorganizowane współdziałanie. To 
właśnie będzie dla mnie kolejnym celem mojego działania. Współ-
praca tych czynników poparta w dalszym ciągu przez pracowników 
przedszkola, rodziców, pracowników Urzędu Miasta Piechowice, Pana 
Burmistrza i wszystkich mieszkańców Piechowic da nam nowe możli-
wości w działaniu dla osiągnięcia dobra dzieci w procesie nauczania, 
wychowania i wspierania ich poczucia przynależności społecznej do 
naszego środowiska.

Jeszcze raz w imieniu całej społeczności Przedszkola Samorządowego 
nr 1w Piechowicach pragnę podziękować za wsparcie rzeczowe wła-
ścicielom Hurt Detal Natalii  oraz  Centrum Drewna Juro-Trans Pie-
chowice

Dyrektor Konstancja Kuśnierz-Mielcarek
Przedszkole Samorządowe nr 1 w Piechowicach

Przedszkole Samorządowe nr 1 w Piechowicach

Przyszedł czas pożegnać Chatkę Puchatka.
 
Pszczółki, Kangurki, Tygryski, Mądre Sowy…
 Od pierwszych niepewnych, do tych już w pełni odważ-
nych kroków, by ruszyć w dojrzalszy już nieco świat. To droga, 
którą przeszły nasze najstarsze przedszkolaki. 
 Łzy szczęścia, duma i lekki żal, zapewne, że trzeba się 
rozstać towarzyszyły zarówno rodzicom jak i wychowawcy w 
tym szczególnym dniu. 
 Dzień pożegnania był wyjątkowy. Okoliczności, co praw-
da nie dały szansy na spotkanie się w przedszkolu. Dlatego dzię-
ki wielkiej życzliwości jednej z mam,   jej współpracy z Panią 
Dyrektor przedszkola  Konstancją Kuśnierz-Mielcarek, oraz za-
angażowaniu rodziców to wydarzenie miało miejsce w ogrodzie 
rodzinnym.
 Dzieci wystąpiły recytując wiersz, składały podzięko-
wania i życzenia swojej wychowawczyni Pani Joannie . Sło-
wa podziękowania dla dzieci i kilka wskazówek  do rodziców 
skierowali  Pani Dyrektor  oraz Pan Burmistrz Jacek Kubielski.  
 Po zakończeniu części oficjalnej przyszedł czas na tort 
i zabawę. W ogrodzie nie brakowało atrakcji. Na placu zabaw, 
każdy znalazł sobie coś ciekawego, stęsknione za sobą ruszyły 
żwawo do zabawy. Żeby nikomu nie doskwierała nuda zadbali 
animatorzy.
 I choć pogoda w tym dniu poskąpiła nam słońca, to zabawie nie 
było końca. 
 Jeszcze raz wielkie podziękowania dla wszystkich, któ-
rzy uświetnili ten wyjątkowy dzień w nawet najdrobniejszym 
stopniu. Niech wakacje będą czasem zasłużonego odpoczynku 
dla naszych Mądrych Sówek aby w ich pamięci pozostały same 
dobre wspomnienia z przedszkolnych lat. 
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 Jest nią kolorowa układanka geometryczna zainstalo-
wana na przedniej ścianie budynku. Na dużej, miękkiej 
tablicy umieszczonych zostało kilkadziesiąt figur geo-
metrycznych przyczepianych za pomocą rzepa. Można z 
nich tworzyć najróżniejsze kształty i obrazki puszczając 
przy tym wodze wyobraźni. Celem przygotowania przez 
nas tej „atrakcji” jest sprawienie przyjemności najmłod-
szym mieszkańcom miasta oraz stworzenie możliwości 
bezpiecznej zabawy, w tym trudnym dla wszystkich czasie 
epidemii koronowirusa COVID-19. Z radością obserwu-
jemy, że układanka spełnia swoje zadanie i dzieci prze-
chodzące obok budynku POK chętnie z niej korzystają. 
Zachęcamy rodziców oraz dzieci do wspólnej zabawy i 
spędzenia chwili przy konstruowaniu własnego, geome-
trycznego dzieła. 

Ewa Romańska
Piechowicki Ośrodek Kultury

W związku ze zbliżającym się czasem wakacji dyrektor i pracownicy Piechowickiego Ośrodka Kultury przygotowa-
li dla wszystkich dzieci młodszych małą niespodziankę. 

Barwna układanka

 W czerwcu br. po złagodzeniu obostrzeń wynikających z 
pandemii Zarząd naszego koła podjął realizację zadań przyję-
tych na zebraniu 27 stycznia tego roku. 
 W dniu 19.06.2020 rozpoczęliśmy kontynuację zadania pu-
blicznego w zakresie profilaktyki zdrowotnej „Impresje rucho-
we dla seniorów”. Miejsce w którym realizowane były zajęcia tj. 
sala w POK nie spełniała swoją wielkością uwzględniając ilość 
uczestników wymogów odległości między ćwiczącymi. Dzięki 
dobrej współpracy naszego Koła z OSP Piechowice możemy re-
alizować zadanie na sali która wielkością swoją spełnia wymogi 
sanitarno - epidemiologiczne. Dziękujemy Prezesowi i Zarządo-
wi OSP.
 W dniach 30 czerwca do 12 lipca grupa 40 osób przebywa-
ła na zorganizowanych przez Zarząd wczasach w Dźwirzynie w 
ośrodku wypoczynkowym „MAJED”. Ośrodek położony blisko 
plaży na terenie lasu sosnowego, ukwiecony, estetyczny i zorga-
nizowany w sposób sprzyjający dobremu wypoczywaniu. Wła-
ściciele i obsługa – przyjazna i miła, jedzenie obfite i smaczne, 
nie udało się tylko zamówienie pogody.   Mimo niesprzyjających 
warunków  pogodowych spotkania w pięknej infrastrukturze 
ośrodka i inicjatywy proponowane przez organizatorów takie 
jak:
- wspólne wyjście wszystkich uczestników na deser lodowy

- wieczorek taneczny przy muzyce mechanicznej
- ognisko z tańcami przy muzyce na żywo, bawił nas zespół Ho-
ryzont
- wycieczka z 
przewodnikiem 
ciuchcią do Koło-
brzegu
- grill z tańcami 
przy muzyce na 
żywo i tym sa-
mym zespole
 Wy m i e n i o -
ne urozmaicenia 
powodowały in-
tegrację uczestników i spowodowały, że wszyscy wracali zado-
woleni z chęcią powrotu za rok. Mamy nadzieję że tegoroczne 
wczasy będą mile wspominane.
 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć na facebooku i naszej za-
kładce na stronie POK.
 25 lipca w ramach realizacji zadania publicznego  zorga-
nizowaliśmy „Sportowy Piknik Seniorów”, z którego relacja w 
następnym informatorze.

Zarząd KOŁO Nr 9 PZERiI  

KOŁO Nr 9 PZERiI  INFORMUJE

Piechowicki Ośrodek Kultury zaprasza na benefis oraz uroczyste otwarcie wystawy 

pn. JUBILEUSZE ROBERTA ZAPORY

21 sierpnia 2020r. godz. 17.00, sala widowiskowa POK ul. Kryształowa 53, Piechowice. Liczba 
miejsc ograniczona, szczegóły pod numerem 75 76 17 201.

Wystawa czynna w dniach 21 sierpnia-19 września 2020r. od poniedziałku do piątku w godz. 
10.00-16.00
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 W dniu 11.07.2020r. starsi oraz młodsi mieszkańcy 
Michałowic spotkali się na placu, w którym przed wojną 
stał pomnik żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej, 
aby wspólnie przywrócić walory krajobrazowe tego miej-
sca. „Razem dla Michałowic” pod tym hasłem przez kilka 
godzin mieszkańcy pracowali ciężko wyrywając chwasty, 
karczując teren, odkrywając zachowaną infrastrukturę 
tego miejsca.
 Projekt jest dofinansowany ze środków Programu 
„Działaj Lokalnie ” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wol-
ności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii 

w Polsce, Ośrodka Działaj Lokalnie LGD Partnerstwo 
Ducha Gór oraz Stowarzyszenia Michałowice w Karko-
noszach.
 Dziękujemy Władzom Gminy Miejskiej Piechowi-
ce za pozwolenie na zagospodarowanie tej działki oraz 
wszystkim mieszkańcom, którzy ciężko z nami pracowali.
 Kolejny etap prac przewiduje przygotowanie terenu 
do posadowienia ławek oraz stołu i nasadzenie roślin.

Anita Zając
Prezes Stowarzyszenia Michałowice w Karkonoszach

„Razem dla Michałowic”




