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Informacja Burmistrza Miasta Piechowice
Szanowni Mieszkańcy,
w chwili obecnej przed nami trudne zadanie związane
z przygotowaniem i przyjęciem zrównoważonego budżetu
dla naszej gminy na rok 2021. Przyjęcie do realizacji budżetu na przyszły rok to warunek dalszego rozwoju naszego miasta i realizacji niezbędnych inwestycji w infrastrukturze Piechowic. Myślę tu o rozbudowie sieci kanalizacji
sanitarnej w ul. Kryształowej powyżej potoku Kamienna
Mała; budowie dróg utwardzonych na tzw. Osiedlu Młodych; realizacji kolejnego etapu modernizacji kanalizacji
deszczowej na Osiedlu przy ul. Szkolnej; inwestycjach w
odnawialne źródła energii w dwóch obiektach użyteczności publicznej; sporządzenia dokumentacji projektowej
związanej z przebudową dróg publicznych; budowy wiaduktu w ciągu ul. Piastowskiej i Kolejowej; rozbudowy
Cmentarza Komunalnego czy np. budowy miejsca pamięci przy ul Cieplickiej. To tylko część planowanych zadań
inwestycyjnych na przyszły rok. Ich realizacja zawsze
związana jest z przyjęciem do realizacji harmonijnego budżetu, który z uwagi na konieczne ograniczenie wydatków
bieżących Gminy wymaga od nas trudnych decyzji, mających na celu zrównoważenie wydatków gminy w stosunku
do bieżących dochodów gminy, a co za tym idzie ustalenie
wysokości podatków, w tym tzw. podatku śmieciowego.
Niestety tych trudnych decyzji nie możemy odłożyć na
później. Ufam, że uda nam się zrealizować to zadanie dla
dobra mieszkańców.
Przy tej okazji informuję, że w listopadzie, oprócz realizacji rozpoczętych inwestycji, o których była mowa w
poprzednich numerach Informatora, przeprowadzone zostaną przetargi na wyłonienie wykonawcy na realizację inwestycji, w zakresie realizacji II etapu budowy kanalizacji

sanitarnej od oczyszczalni ścieków przy ul. Cieplickiej do
ul. Zamkowej oraz budowy kanalizacji deszczowej w ul.
Reja i ul. Prusa.
Przy rozmowach o inwestycjach nie możemy zapominać
o tych, którzy cierpieli na tych ziemiach podczas II Wojny
Światowej. Myślę tu o upamiętnieniu obozów pracy utworzonych na terenie dzisiejszych Piechowice w latach 1941
- 1945 (dawna nazwa miejscowości Petersdorf.
Jako mieszkańcy Piechowic jesteśmy zobowiązani do upamiętnienia historii naszego miasta, w tym z mało chlubnego okresu ostatniej wojny. Duża część naszego społeczeństwa nie zna historii obozów pracy, które były utworzone
dla potrzeb przemysłu zbrojeniowego i dlatego w oparciu
o pozostałości obozu w postaci /prawdopodobnie/ schronu przeciwlotniczego widniejącego na załączonej fotografii oraz rekonstrukcji możliwego wyglądu obozu przy
ul. Cieplickiej i posiadanych szczątkowych dokumentów,
należy, dla przyszłych pokoleń, pozostawić namacalne dowody tamtych czasów.
W załączeniu przedstawiam też wstępną wizualizację
możliwego do realizacji miejsca pamięci poświęconego
jeńcom obozu różnej narodowości, od Polaków z powstańczej Warszawy (w tym kobiet i dzieci) po Włochów,
Francuzów i Ukraińców. Warto wiedzieć, że w ramach
programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pn. „Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju” nasze miasto ma możliwość uzyskania dofinansowania na
godne upamiętnienie ofiar zbrodni hitlerowskich z czasów drugiej wojny światowej, a w szczególności więźniów
obozów pracy, w tym mieszkańców Warszawy wywiezionych do Petersdorfu po Powstaniu Warszawskim.

Wizualizacja miejsca pamięci poświęconego jeńcom obozu (widok z góry).
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Dodaję, że taka inwestycja może być dofinansowywana
do kwoty 300.000,00 zł czyli do 80% inwestycji i dotyczy infrastruktury miejsca pamięci, z terminem realizacji
2021r., z czego udział własny Piechowic wynosiłby 20 %.
Zwracam się więc do Mieszkańców, którzy posiadają jakiekolwiek materiały dotyczące obozu pracy o udostępnienie posiadanych dokumentów i zdjęć.
Jeszcze jedno.
Mija 30 lat powstania samorządu terytorialnego w Polsce.
Przy tej okazji redakcja Informatora Piechowickiego, we
współpracy z dyrektor POK Panią Anną Kalisz, zamierza
opublikować serie artykułów /kolorowe wkładki do Informatora/ dotyczących historii naszego samorządu, począwszy od 1990 r.
Bardzo proszę byłych Burmistrzów, Członków Zarządu Miasta Piechowice oraz Radnych Miasta o udostępnienie posiadanych pamiątek, w tym zdjęć minionego
okresu, w szczególności z czasów pierwszych Rad miasta
i przekazanie ich do Piechowickiego Ośrodka Kultury.
Chcemy bowiem upamiętnić każdą z tych osób.
Burmistrz Miasta Piechowice
Jacek Kubielski

Rekonstrukcja możliwego wyglądu obozu przy ul. Cieplickiej

Informator Piechowicki

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
WYDAWCA : Urząd Miasta Piechowice, ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice, tel. 75 75 489 00. Nakład : 1200 egz. SKŁAD, OPRACOWANIE GRAFICZNE I DRUK : Woskar SP. J.woskar@woskar.pl, tel. 601 582 601. Niezamówionych materiałów nie odsyłamy. Wydawca
zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych materiałów. Nadesłanie materiałów równoznaczne jest z wyrażeniem
zgody na ich publikację. Niepodpisane zdjęcia, teksty w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji. Redakcja nie odpowiada
za treść reklam i ogłoszeń. Wersja elektroniczna Informatora Piechowickiego www.piechowice.pl/inf ormator

3

4

Informator Piechowicki • Listopad 2020 • numer 11/20

Narodowe Święto Niepodległości w covidowej odsłonie

Co roku 11 listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości upamiętniające odzyskanie
przez Polskę w 1918 roku niepodległości. Z powodu epidemii wirusa SARS-CoV-2 tegoroczne obchody były bardzo ograniczone.
W kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Antoniego
Padewskiego w Piechowicach odprawiona została msza
święta o błogosławieństwo Boże dla naszej Ojczyzny z
udziałem Pana Burmistrza, posłanki na Sejm Pani Zofii
Czernow, Radnych Rady Miasta Piechowice oraz pocztów
sztandarowych Ochotniczej Straży Pożarnej i Polskiego
Stronnictwa Ludowego. Oddając hołd naszym przodkom
złożono kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi Polaków walczących o wolność i niepodległość.

Anna Szalej – John
Inspektor ds. promocji, kultury, sportu i organizacji
pozarządowych
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Pamiętajmy o Tych,
którzy od nas odchodzą
Dnia 12 listopada 2020 r. pożegnaliśmy Antoniego Olszewskiego
wieloletniego dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 i późniejszego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach. Więcej informacji o życiu i pracy Pana Antoniego Olszewskiego przedstawimy
w kolejnym numerze Informatora Piechowickiego.
Anna Szalej – John
Inspektor ds. promocji, kultury, sportu
i organizacji pozarządowych.

Zmiany w komunikacji miejskiej od 1 stycznia 2021 roku
Przypominamy, że we wcześniejszych wydaniach Informatora Piechowickiego były przedstawiane informacje o
konieczności wprowadzenia zmian w publicznym transporcie zbiorowym.
W październikowym numerze Informatora Piechowickiego zostały przedstawione kursy autobusów wytypowane
do usunięcia z obecnych rozkładów jazdy komunikacji
miejskiej.
Wobec braku sprzeciwu mieszkańców o konieczności
utrzymania tych kursów oraz wytypowania w zamian innych kursów informujemy, że kursy, które przedstawiamy
poniżej, nie będą realizowane od dnia 1 stycznia 2021
roku po terenie naszej gminy. I tak:
Na linii nr ,,9’’
W dni robocze:
• zlikwidowanie kursu autobusu linii nr ,,9’’ wyjeżdżającego z Dworca Kolejowego PKP w Jeleniej Górze o
godzinie 15:51;
• zlikwidowanie kursu autobusu linii nr ,,9’’ wyjeżdżającego z Piechowic Górnych o godzinie 16:49;
• zlikwidowanie kursu autobusu linii nr ,,9’’ wyjeżdżającego z Dworca Kolejowego PKP w Jeleniej Górze o
godzinie 16:23;
• zlikwidowanie kursu autobusu linii nr ,,9’’ wyjeżdżającego z Piechowic Górnych o godzinie 17:29.
W soboty, niedziele i święta:
• zlikwidowanie kursu autobusu linii nr ,,9’’ wyjeżdżającego z Dworca Kolejowego PKP w Jeleniej Górze o
godzinie 06:58;
• zlikwidowanie kursu autobusu linii nr ,,9’’ wyjeżdżającego z Piechowic Górnych o godzinie 08:04;
• zlikwidowanie kursu autobusu linii nr ,,9’’ wyjeżdża-

•

jącego z Dworca Kolejowego PKP w Jeleniej Górze o
godzinie 17:58;
zlikwidowanie kursu autobusu linii nr ,,9’’ wyjeżdżającego z Piechowic Górnych o godzinie 19:05.

Na linii nr ,,15’’
W dni robocze:
• zlikwidowanie kursu autobusu linii nr ,,15’’ wyjeżdżającego z Dworca Kolejowego PKP w Jeleniej Górze o
godzinie 18:26;
• zlikwidowanie kursu autobusu linii nr ,,15’’ wyjeżdżającego z Dworca Kolejowego PKP w Piechowicach o
godzinie 19:25;
• kurs autobusu linii nr ,,15’’, wyjeżdżający z Dworca
Kolejowego PKP w Jeleniej Górze o godzinie 19:26 do
Michałowic Pętla, zostanie wydłużony do Dworca Kolejowego PKP Piechowice.
W soboty, niedziele i święta:
• zlikwidowanie kursu autobusu linii nr ,,15’’ wyjeżdżającego z Dworca Kolejowego PKP w Jeleniej Górze o
godzinie 14:26;
• zlikwidowanie kursu autobusu linii nr ,,15’’ wyjeżdżającego z Michałowic Pętla o godzinie 15:29.
Ponadto informujemy, że w związku z zamknięciem placówek oświatowych, spowodowanym rozprzestrzenianiem
się wirusa SARS-CoV-2, informujemy o wprowadzeniu
od dnia 09.11.2020 r. do dnia 29.11.2020 r. rozkładu jazdy
komunikacji miejskiej bez kursów szkolnych.

Karolina Sokołowska
Podinspektor ds. obsługi
Rady Miasta Piechowice i transportu
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Odnowa blokowiska ul. Szkolnej…
Od wielu lat mieszkańcy blokowiska przy ul. Szkolnej
oczekiwali na remont chociażby podstawowych elementów swojego osiedla jak drogi, będące w większości w kiepskim stanie. Dzięki współpracy Rady Miasta
i Burmistrza Piechowic nadszedł ten długo wyczekiwany czas.
Do remontu przystąpiło Przedsiębiorstwo VOYAL Jacek
Wojciechowski, które zostało wyłonione w drodze nieograniczonego przetargu na realizację zadania pod nazwą„
Rozbudowa łącznika drogowego pomiędzy ul. Kryształową a ul. Szkolną w Piechowicach z elementami zagospodarowania pomiędzy budynkami istniejącej zabudowy
przy ul. Szkolnej w Piechowicach –Etap I”. Jako argument
wzbudzający szacunek dla naszych władz i wynagradzający cierpliwość mieszkańców jest informacja, że wartość
wszystkich prac wynosi za I etap kwotę 600.022,77 zł a za
II etap kwotę 348.697,72 zł, co jest nie lada finansowym
wyzwaniem dla naszej gminy.
Wyłonione przedsiębiorstwo rozpoczęło prace na osiedlu
od tych wokół bloku nr 15, a te związane z łącznikiem zostały odłożone na kilka tygodni później. Uważam, że warto
podkreślić, że najpierw zostały zdjęte stare betonowe płyty oraz krawężniki, które pamiętają jeszcze początki powstawania osiedla, więc z pewnością mieszkańcy powinni
być zadowoleni z dokonanych zmian. Kolejne działania
firmy to już standardowe ruchy, jak zdejmowanie nadmiaru ziemi, rozsypywanie materiału pod nawierzchnię,
równanie go i ugniatanie oraz układanie tzw. puzzli. Muszę przyznać, że efekt krwawicy pracowników zrobił na

mnie spore wrażenie. Ułożone z betonowych elementów
miejsca parkingowe, które znajdują się przed wejściami
do bloku i zmiany wizerunku wyglądają po prostu ładnie.
Oczywiście zgodnie z opinią mieszkańców miejsc tych jest
zbyt mało, ale niestety nie wszystkim można dogodzić–
zmotoryzowanym i ceniącym zieleń. Jednak z pewnością
większość powinna być zadowolona z szerokich wjazdów
właśnie na te miejsca. Jak już wcześniej napisałem, po
upływie przerwy firma wzięła się za prace na drodze łączącej ul. Kryształową i ul. Szkolną przylegającą do Szkoły
Podstawowej nr 1. Jak możemy zorientować się pierwsze
czynności sięgają do bloków nr 11 i 15, patrząc od POK.
Może jeszcze nie widać pełnego efektu jaki robią umiejscowione nowoczesne latarnie oraz wykonana kanalizacja
deszczowa, bo nie możemy zobaczyć ich bezpośrednio „w
akcji”, ale przypuszczam, że będą robić na mieszkańcach
ogromne pozytywne wrażenie. Dalsza aktywność firmy
skupiła się na wykonaniu chodników i drogi.
Należy podkreślić, że podczas kładzenia nawierzchni asfaltowej nie można zarzucić wykonawcy braku profesjonalizmu. Podczas tych prac były już nawet 2 walce, które intensywnie pracowały nad „czarnym dywanem”. No i
chociaż bez problemu można było usłyszeć trochę opinii
to już takich jak wyżej nie było. Na obecną chwilę nie widać jak w rzeczywistości będzie wyglądała pozostała część
prac wykonawcy, ale bądźmy dobrej wiary i nie oceniajmy
niczego z góry. Po prostu poczekajmy na efekty.
Mieszkaniec Piechowic
Łukasz Rohoza

Sytuacja związana z COVID-19
Sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 na naszym terenie przedstawia się analogicznie jak w całym kraju.
W ostatnich dniach gwałtownie przebywa osób zakażonych, to jest osób, u których testy potwierdziły zakażenie.
Wg stanu na dzień 18.11.2020 przybyło na terenie Piechowic osób, u których stwierdzono występowanie zakażenia
Covid -19. Od początku epidemii na terenie gminy odnotowano ogółem 67 przypadków zachorowań, z czego 2
osoby zmarły, a 14 osób zalicza się już do kategorii ozdrowieńców. Chociaż zmieniły się zasady odbywania kwarantanny i osoby wspólnie zamieszkujące z osobą kierowaną
na kwarantannę nie muszą już jej odbywać, to ich liczba
wciąż gwałtownie rośnie i wg danych uzyskanych z PSSE
w Jeleniej Górze obecnie odbywa kwarantannę 58 osób,
chociaż może ich być więcej z uwagi na obowiązek samoizolacji w przypadku podejrzenia kontaktu z osobą zaka-

żona oraz z uwagi na długi okres oczekiwania na wyniki
testów.
Pamiętajmy o zachowaniu reżimów bezpieczeństwa nakazanych przez prawo. Pamiętajmy o zachowaniu dystansu
społecznego – minimum 2 metrów. Zakładajmy maseczki
ochronne. Unikajmy dużych skupisk ludzi. Myjmy często
dłonie i odkażajmy środkami przeznaczonymi do dezynfekcji. Seniorów prosimy o robienie zakupów w godzinach od
10.00 do 12.00 aby unikać kontaktów z wieloma osobami.
Pozostańmy w domach kiedy tylko jest to możliwe.
Należy śledzić na bieżąco komunikaty i stosować się do wytycznych służb sanitarnych.Należy śledzić na bieżąco komunikaty i stosować się do wytycznych służb sanitarnych.
Paweł Sołek
Inspektor ds. zarządzania kryzysowego
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Michałowice zatrzymane w kadrze oraz nowy punkt widokowy
Dnia 24.10.2020 o godz. 14:00 Stowarzyszenie Michałowice
w Karkonoszach przy współudziale Stowarzyszenia Teatr
Cinema, Burmistrza Piechowic Jacka Kubielskiego uroczyście zakończyło realizacje dwóch projektów. Uroczystego
poświęcenia ścieżki historyczno-dydaktycznej dokonał ks.
Proboszcz Parafii Jagniątkowskiej Andrzej Płaza, który aktywnie pomagał podczas montażu tablic na ścieżce.
Projekt „Michałowice zatrzymane w kadrze” finansowany był ze środków przyznanych przez LGD Partnerstwo
Ducha Gór w ramach projektu grantowego: Inwestycje w
infrastrukturę turystyczną, rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na zasobach, uwzględniającą ochronę
środowiska
i przeciwdziałanie zmianom klimatu w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w
ramach projektu grantowego.

Projekt obejmuje 25 tablic informacyjnych przy ważnych
historycznie i przyrodniczo punktach w Michałowicach,
całą ścieżkę pokazuje mapa znajdująca się na punkcie
widokowym w centrum Michałowic. Można również odczytać nazwy szczytów widocznych z tego punktu, które
oznaczone są na tablicy z panoramą gór.
Drugim projektem, który również został zakończony to
projekt rewitalizacji punktu widokowego z dawnym pomnikiem żołnierzy poległych w I Wojnie Światowej przy
Placu Wczasowym w Michałowicach. Z projektu zakupiono meble parowe raz posadzono krzewy.
Projekt został sfinansowany ze środków Programu „Działaj Lokalnie ” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności
realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w
Polsce, Ośrodka Działaj Lokalnie LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz Stowarzyszenie Michałowice w Karkonoszach.
Anita Zając
Prezes Stowarzyszenia Michałowice w Karkonoszach
zdj. Dariusz Machelski
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Jesienne porządki
Jesień to czas ogrodowych porządków i przygotowania
naszej posesji do zimy. Do najczęstszych prac wykonywanych w tym okresie zalicza się grabienie zalegających liści i
gałęzi. Jeszcze do niedawna dość powszechne było palenie
tego typu odpadów. Dziś to rzadkość, bo za takie działanie
grożą kary. W przypadku gdy sprawca spalania liści zostanie „złapany na gorącym uczynku” grozi mu grzywna w
postaci mandatu karnego nawet do 500 złotych. Co zrobić
z liśćmi i gałęziami których nie wolno spalić? Najlepszym
rozwiązaniem jest ich kompostowanie, dzięki któremu
organiczne „śmieci” można przekształcić w cenny nawóz,
który możemy wykorzystać w swoim ogródku. Jeżeli nie
mamy takiej możliwości wszystkie odpady zielone należy
umieścić w oznaczonym pojemniku lub brązowych workach. W przypadku gałęzi można je powiązać w wiązki i
wystawić do odbioru. W Piechowicach BIO odpady zbierane są raz w tygodniu (czwartek) w okresie letnim oraz
co dwa tygodnie w okresie zimowym. Można je także codziennie dostarczyć do PSZOK-u przy ul. Bocznej 15.
Na własnej posesji wolno nam natomiast rozpalić ognisko
w celach, nazwijmy to „rekreacyjnych”, czyli np. upieczenia kiełbaski. Musimy jednak pamiętać o zachowaniu bezpieczeństwa, przepisów przeciwpożarowych oraz aby nie
powodować uciążliwego zadymienia.
W tym okresie powstają sąsiedzkie konflikty związane z
drzewami, owocami i liśćmi, które przedostają się na naszą
posesję. Często konflikt pojawia się wraz z pytaniem kto je

ma uprzątnąć. Otóż zgodnie z art. 150 kodeksu cywilnego
właściciel gruntu ma prawo do obcięcia i zachowania dla
siebie korzeni, gałęzi i owoców, w sytuacji, gdy przechodzą
one z sąsiedniej działki. Według przepisów zanim jednak
dojdzie do przycięcia gałęzi, należy w pierwszej kolejności
powiadomić o tym sąsiada i ustalić termin ich usunięcia.
Dopiero w sytuacji, kiedy nasza prośba zostanie zignorowana wolno nam będzie obciąć gałęzie wchodzące na
nasza działkę. W przypadku owoców, stanowią one własność właściciela gruntu na który spadną. Chodzi o wszelkie owoce zarówno jadalne jak i niejadalne. W literaturze
przyjmuje się szerokie pojęcie owoców, obejmując nim
także kwiaty, szyszki, żołędzie, kasztany itp. Kwestia liści
nie została uregulowana i nie ma takich przepisów, które
nakazywałyby sprzątanie liści z sąsiedniej nieruchomości.
Właściciele oraz zarządcy nieruchomości zobowiązani są
do utrzymania czystości i porządku na swojej działce a
także na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości.
Najlepszym rozwiązaniem jest rozmowa i wspólne rozwiązanie problemu, a także zachowanie dobrych stosunków międzysąsiedzkich. Cieszmy się piękną jesienią, odpoczywajmy na działkach, ogródkach spędzając przy tym
aktywnie czas.

Podinspektor ds. ochrony środowiska
Andrzej Grysiński

„Książka na dowóz”

Nowe książki w Bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Piechowicach uruchamia nową usługę „Książka na dowóz”. Oferta
skierowana jest do osób starszych, chorych, niepełnosprawnych ruchowo, mieszkających na terenie gminy
Piechowice, które nie mają możliwości skorzystania
z pomocy rodziny lub znajomych, aby wypożyczyć
książki, szczególnie w czasie trwania pandemii COVID-19.

Piechowicki Ośrodek Kultury informuje, że wzorem
lat poprzednich uczestniczył w Wieloletnim „Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa”. W roku
bieżącym otrzymał środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 2000,00 zł na
zakup nowości wydawniczych do Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Piechowicach. Nowości wydawnicze zostaną zakupione do 30 listopada br. i niedługo potem
udostępnione Czytelnikom.

Aby skorzystać z usługi wystarczy zadzwonić pod numer 736 051 637 i uzgodnić z bibliotekarzem tytuły
wypożyczanych książek. Książki dostarczane będą
do miejsca zamieszkania Czytelnika bezpłatnie z częstotliwością raz w miesiącu zawsze w piątek między
godz.14.00 a 16.00 przez pracownika biblioteki. Zapraszamy do skorzystania z usługi.

Kinga Szczap – pracownik biblioteki
w Piechowickim Ośrodku Kultury
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Dzień Niepodległości w Piechowicach

Miały być wspólne śpiewy przy ognisku, piknik i msza
święta z udziałem orkiestry. Znane utwory patriotyczne, gorące serca i kilkanaście drużyn śpiewających radośnie jednym głosem „Płynie Wisła, płynie”, ale...
Statystyki zachorowań rosną nieubłaganie, a wprowadzone obostrzenia nie pozwalają na wspólne spotkania i wyjścia z domu. Wobec takiej sytuacji „Dzień Niepodległości
w Piechowicach” postanowiliśmy przygotować w nowej
formule. Przenieśliśmy zaplanowane śpiewanie do internetu, gdzie razem z dziećmi z piechowickich przedszkoli nr 1 i 2, Szkoły Podstawowej nr 2 i zespołem Szklarki
możemy wspólnie świętować. Nagrania zostały zrealizowane przez Piechowicki Ośrodek Kultury w placówkach
oświatowych oraz w sali widowiskowej POK w dniach 5 i
6 listopada br., abyśmy mimo wszystko 11 listopada mogli
być razem. Mamy świadomość, że przygotowane nagrania nie zastąpią udziału na żywo w uroczystościach jakie
były zaplanowane na Dzień Niepodległości. W tej sytuacji
życzymy wszystkim dużo zdrowia oraz miłego odbioru.
ZAPRASZAMY do obejrzenia nagrań „Dzień Niepodległości w Piechowicach” na stronach internetowych:
www.pok.piechowice.pl oraz www.piechowice.pl
Anna Kalisz
Dyrektor Piechowickiego Ośrodka Kultury
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Nowinki z Jedynki

Szanowni Czytelnicy, już kolejny raz zmierzamy się z

kształceniem na odległość. Tym razem bogaci w doświadczenia organizujemy naukę zdalną sprawniej. Pracujemy na jednej platformie edukacyjnej G Suite, realizując
podstawę programową. Wykorzystujemy nowoczesne narzędzia TIK. Do uczniów klas IV-VIII dotychczas realizujących nauczanie zdalne dołączają uczniowie klas I-III.
Szkoła zapewnia opiekę psychologa i pedagoga każdemu
dziecku. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna w
kraju niebawem pozwoli nam wrócić do szkoły, by móc
bezpośrednio budować relacje w przestrzeni szkolnej i z
osobami, które są dla nas ważne. Zapraszamy do lektury kilku newsów prezentujących wydarzenia z ostatniego
miesiąca wspólnej pracy w szkole.

Konkursowe zmagania
W październiku we
wszystkich szkołach
województwa dolnośląskiego odbywały się
eliminacje do kolejnego etapu konkursu
wiedzowego Zdolny Ślązak. W naszej szkole największą
popularnością wśród uczniów cieszył się konkurs z języka polskiego i języka angielskiego. Nie zabrakło również
chętnych do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności z :
matematyki, fizyki, chemii i geografii. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się uczniowie:
•
•
•
•
•

Marcel Woś- j. polski, matematyka, chemia
Karolina Krystowska- j. polski
Bartosz Kubiak- j. angielski
Gabriela Turniak- j. angielski
Katarzyna Kujałowicz- matematyka.

Gratulujemy sukcesu. Trzymamy kciuki za naszych reprezentantów w następnym etapie.

We wspólnym działaniu siła i moc!
Nasza szkoła bierze udział w konkursie Empiku 1000 powodów, by czytać. Główną nagrodą tej rywalizacji jest
1000 książek dla szkolnej biblioteki. Książka zawsze będzie nieocenioną wartością, a doświadczenia bohaterów
literackich mogą kształtować życie czytelników, tych najmniejszych i tych dorosłych. Nasza biblioteka, gdyby uda-

ło nam się znaleźć w gronie wyróżnionych i zdobyć moc
literackich inspiracji, mogłaby zabrać naszych uczniów w
podróż do niezwykłych światów, rozwijać ich kreatywność, pobudzać do myślenia, uczyć radzenia sobie w wielu
sytuacjach życia. Dlatego też zwracamy się do Państwa z
apelem- prośbą o wsparcie:
Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele, Absolwenci, Przyjaciele
„JEDYNKI” i Mieszkańcy Piechowic ! WSPÓLNIE WYGRAJMY 1000 książek w konkursie „1000 powodów, by
czytać” dla naszej szkolnej biblioteki, dla najmłodszych
piechowiczan! Od 2.11.2020 – 2.12.2020 głosujemy na naszą szkołę w aplikacji EMPIK , codziennie oddając jeden
głos.

Jak to zrobić?
1. Pobierzcie aplikację EMPIK
2. Znajdźcie informację o konkursie „1000 powodów, by
czytać”
3. Oddajcie głos każdego dnia na naszą szkołę
4. Zachęcajcie innych do głosowania.
Pamiętajmy - To dla nas WSPÓLNA SPRAWA! Społeczność SP 1 w Piechowicach liczy na Wasze głosy!
W mediach społecznościowych zamieściliśmy nasz spot
reklamowy stworzony przez naszych uczniów i nauczycieli. Zapraszamy do obejrzenia.
Tam, gdzie splata się historia i piękno szklanych arcydzieł
Uczniowie klas I-III w piątek, 6 listopada uczestniczyli w wycieczce do piechowickiej huty szkła Julia w ramach współpracy ze środowiskiem lokalnym. Swą eskapadę rozpoczęli od zwiedzania hal, gdzie doświadczeni
rzemieślnicy na ich oczach wyczarowywali kryształowe
produkty, dmuchając i formując gorącą masę szklaną.
Szczególnie atrakcyjnym punktem spotkania okazały się
warsztaty malowania na szkle. Dzieci z zapałem i pasją
tworzyły małe arcydzieła, wykorzystując swoje umiejętności plastyczne. Powstałe prace stały się ich własnością.
Najmłodsi Piechowiczanie nie tylko kreatywnie spędzili czas z rówieśnikami na wspólnej zabawie, ale nade
wszystko uczestniczyli w budowaniu tożsamości i przynależności do małej ojczyzny.
Monika Filuś
dyrektor Szkoły Podstwowej nr 1 w Piechowicach
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach
Dotacja na zakup książek do biblioteki wykorzystana.
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II wzięła udział
w „Narodowy Program rozwoju Czytelnictwa” dotyczącym wspierania szkół w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa,
w tym zakup nowości wydawniczych Warunkiem otrzymania z budżetu państwa dotacji, było złożenie wniosku
zawierającego działania szkoły promujące czytelnictwo
oraz gwarancja organu prowadzącego dotycząca wkładu
własnego w kwocie 1 000,00 złotych. Zgodnie ze złożonym wnioskiem przyznano nam 5 000,00 złotych na zakup nowości wydawniczych do biblioteki. Wykorzystując
przyznane środki biblioteka szkolna wzbogaciła się o 433
woluminy nowości wydawniczych. Wybór zakupionych
książek został dokonany w oparciu o propozycje uczniów
i nauczycieli. Jednym z wielu elementów realizacji programu był udział uczniów klas edukacji wczesnoszkolnej w ogólnopolskiej akcji „Przerwa na czytanie - bicie
rekordu w czytaniu na przerwie”. Szkoła, która zgłosi
swój udział zobowiązana jest do jej przeprowadzenia
w dowolnym dniu października. Do bicia rekordu w czytaniu przystąpiliśmy 30 października. Uczniowie klas
młodszych przynieśli z domu swoje ukochane książeczki.
Podczas wszystkich przerw siadali w holu szkoły i wspólnie czytali.

na portalu społecznościowym szkoły. Uczniowie klasy
siódmej, pod opieką nauczycielki języka polskiego pani
Kamili Pietruszki, w holu szkoły głośno czytali fragmenty „Balladyny”. Cieszymy się, że mogliśmy wziąć
udział w tegorocznej odsłonie Narodowego Czytania.
W prezencie Kancelaria Prezydenta RP obdarowała Naszą
szkołę pięknym egzemplarzem „Balladyny” Juliusza Słowackiego.

Nie tylko nauka
W tym roku szkolnym kontynuujemy element zabawowy wprowadzony do życia szkoły w roku ubiegłym jakim
są Wesołe Dni. Obchodząc Światowy Dzień Uśmiechu
uczniowie klasy III A z uśmiechem na twarzy przygotowali różnorodne prace plastyczne. Dzień Kundelka zapoczątkował włączenie się szkoły w akcję zbierania karmy
dla zwierząt ze schroniska. Światowy Dzień Zwierząt był
okazja do opowiadań o pupilach i obowiązkach związanych z ich posiadaniem. W Dniu Chłopaka dziewczęta
obdarowały kolegów słodyczami. W Międzynarodowym
Dniu Postaci z Bajek biblioteka szkolna zorganizowała
uczniom klas I-III niespodziankę, która były kolorowanki
z serii „Maluję i opowiadam”. Aby je otrzymać należało
napisać kilka zdań o ulubionej postaci z bajek. Również
w tym dniu wszyscy uczniowie przebrali się za ulubione
postacie z bajek.

Podziękowania

Dziennik elektroniczny

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach serdecznie dziękują działającej przy szkole Radzie Rodziców
za zakup interaktywnego globusa dla klasy II A oraz 22
wag elektronicznych do pracowni fizyczno-chemicznej.
Wagi zostały wypróbowane podczas lekcji fizyki. Temat
lekcji to: Detektywi z klasy VII A na tropach ciał stałych.
Z użyciem wag i linijek oraz tablic fizycznych uczniowie musieli zidentyfikować pleksi, żelazo, gumę i cynk.
Wszystkim siódmakom udało się wyznaczyć gęstość substancji i na tej podstawie podać ich nazwy. Niespodzianką
dla klasy II A był interaktywny globus otrzymany za największą frekwencję wpłat na Radę Rodziców. Po otrzymaniu prezentu uczniowie od razu zabrali się do poznawania
nowej pomocy dydaktycznej. Z pewnością bardzo często
globus będzie wykorzystywany w czasie lekcji.

Na początku listopada w szkole został uruchomiony
e-dziennik VULCAN . Korzystanie z dziennika elektronicznego umożliwia rodzicom szybką i wygodną komunikację ze szkołą, aktywne wspieranie dzieci w codziennej
edukacji, na bieżąco śledzić oceny, frekwencję , zadania
domowe oraz plan lekcji. Jest to dodatkowy element kontaktu nauczyciela z rodzicami. Ponadto zakres informacji
przechowywanych w dzienniku elektronicznym jest większy niż w tradycyjnych szkolnych dziennikach.

Prezent od Prezydenta RP
Dnia 21.10.2020 r. nasza szkoła otrzymała list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Pana Andrzeja Dudy,
z podziękowaniem za udział w Narodowym Czytaniu
„Balladyny” Juliusza Słowackiego. Z powodu obostrzeń
dotyczących kontaktów przebieg tegorocznego wydarzenia był nagrywany przez polonistkę i transmitowany

A. Szpala, nauczyciel biblioteki
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Październik w „Chatce Puchatka”

W dniu 9 października, tradycyjnie w ramach programu profilaktycznego, przedszkolny ogród zamienił się w miejsce zmagań małych rowerzystów.
Każdy przedszkolak wystartował, by przejechać
trasę BOBAS MARATONU. W tym roku we własnym,

przedszkolnym gronie uczestniczyliśmy w tym wydarzeniu. Dzieci według umiejętności pokonywały trasę na
rowerach biegowych lub typowych rowerach dwukołowych. W tym wydarzeniu czynny udział brały wszystkie
przedszkolaki. Gdy jedni pokonywali trasę maratonu, inni
z zapałem ich dopingowali. Każdy zawodnik był zwycięzcą i każdy został nagrodzony pamiątkowym medalem .
Gratulujemy wszystkim, a Radzie Rodziców dziękujemy
za ufundowanie medali.

Sportowym akcentem w październiku było też
uczestnictwo przedszkolaków w Ogólnopolskim
Maratonie Przedszkolaków - Sprintem do maratonu. Grupy przedszkolne w wybranym przez siebie dniu
indywidualnie przebiegały wybrany dystans na terenie
ogrodu przedszkolnego. Po zsumowaniu wyników nasze
przedszkole osiągnęło dystans 5100 metrów. Dziękujemy
wychowawcom za zaangażowanie w akcję, dzieciom za

wykazywanie sportowej postawy, chęć do propagowania
zdrowego stylu życia.

Ważny dzień w październiku przeżywały też nasze
Mądre Sowy - najstarszą grupę w przedszkolu. Od
wielu dni z zaangażowaniem przygotowywały się
do Pasowania na Starszaka. Ten ważny moment miał

miejsce w dniu 16 października. Świętowały w skromniejszym niż zwykle gronie, ale emocji nie brakowało. W
przedszkolu pojawiła się zła czarownica. Chciała porwać
Panią Dyrektor. Musiały wykazać, że godne są miana
Starszaka, prawidłowo odpowiadać na pytania zadawane
przez wychowawczynię. Inaczej groziło, że Pani Dyrektor
już do nich nie wróci. Mądre Sowy stanęły na wysokości zadania. Jednym głosem prawidłowo odpowiedziały
na wszystkie pytania i zła czarownica nie miała wyjścia uwolniła Panią Dyrektor. Po części artystycznej nastąpiło
pasowanie - wzruszający moment dla wszystkich, który
zapadnie w pamięci na długo.
Anna Kubasiewicz
wychowawczyni grupy II „KANGURKI”
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Wiadomości z Przedszkola Samorządowego nr 2
„Aktywna rodzina”
W dniu 29 października 2020 r. w naszym przedszkolu
odbył się festyn „Aktywna rodzina”. Corocznie bohaterem imprezy jest inne warzywo lub owoc, tym razem był
to ogórek. „Pan ogórek w roli głównej” pod takim hasłem
bawiły się dzieci tego dnia. Z powodu pandemii, tą edycję
imprezy, zostaliśmy zmuszeni zorganizować w innej formie, nie mogliśmy zaprosić bliskich naszych przedszkolaków do wspólnej zabawy w przedszkolu. Mimo to chcąc
zachęcić rodziców do wspólnej zabawy został zorganizowany konkurs „Figurka Ogórka”, jak się okazało dzieci
wraz z rodzicami wykazali się wyjątkową kreatywnością,
dzięki której powstały przepiękne prace! Między innymi
samolot, piesek jamniczek, krokodyle czy świąteczna choinka i to wszystko wykonane z ogórka! Aż 41 dzieci wzięło
udział w konkursie, decyzją jury wszystkie prace były wyjątkowe i zostały nagrodzone drobnym upominkiem. Wyróżniona została praca Oliwera z grupy Żabek, który wraz
z tatą przygotował wspaniałą makietę, na której umieszczony został ogórkowy ludzik, samolot, drzewko oraz dyniowy domek z ogórkowym daszkiem, uroku całej pracy
dodał mech, na którym znajdowała się cała kompozycja.
Druga część naszej imprezy polega na aktywności fizycznej. Pomimo złej aury pogodowej konkurencje odbyły się
w salach. Każda grupa w swoim gronie aktywnie spędziła
ten czas bawiąc się i tańcząc do znanej piosenki „Ogórek,
ogórek zielony ma garniturek” czy w pełnym skupieniu
wykonywały układankę „Kiszony ogóreczek”. Dzięki rodzicom i paniom z kuchni, dzieci tego dnia mogły zjeść
ogórka w różnych odsłonach. Dziękujemy za aktywny
udział i mamy nadzieję, że podczas kolejnej edycji będziemy mogli wspólnie bawić się za rok! Dyrektor Przedszkola
składa serdeczne podziękowania Radzie Rodziców za zakup tablicy zewnętrznej i wagi do piaskownicy.
Kamila Romańska
nauczyciel w grupie Zajączki
Przedszkole Samorządowe nr 2

CodeWeek - Europejski tydzień kodowania
Nauka kodowania poprzez zabawę przy pomocy edukacyjnych to doskonały sposób poznania języka programowania. Takie wspólne zabawy już na etapie przedszkolnym
uczą logicznego myślenia, przewidywania, wnioskowania,
planowania i dostrzegania zależności. Wiedza z zakresu
programowania to szansa na rozwinięcie kompetencji w
każdym rozwoju przedszkolaka. Takie umiejętności jak
współpraca w grupie, umiejętność rozwiązywania problemów, przewidywania czy logicznego myślenia to tylko
niewiele kompetencji które możemy trenować z dziećmi
podczas zabawy w kodowanie. Nasze przedszkole zgłosiło

się do europejskiego programu CodeWeek. W tym roku
odbył się on w dniach od 10-25 października. Zajęcia z
kodowania były przeprowadzane we wszystkich grupach
przedszkolnych przez nauczycieli grup. W grupie najmłodszej, Poziomek, nauczycielka poprzez kodowanie
utrwalała u dzieci kierunki góra i dół. Dzieci przesuwały
sylwetę muchy po specjalnie przygotowanej planszy według poleceń nauczyciela. Dzieci z grupy Żabki, według
ustalonego wzoru kubeczka i pomponów miały utworzyć
takie same kubki z właściwa ilością pomponów oraz taką
samą kolorystyką, dzięki temu utrwalały przeliczanie, kolory, kształty. W grupie Zajączków, przedszkolaki zostały podzielone na zespoły, każdy zespół otrzymał instrument perkusyjny. Nauczyciel metodą Batti Strauss czyli
do muzyki klasycznej wskazywała na planszy znak który był przypisany danym instrumentom. Dzieci musiały
być bardzo skomentowane i uważać w którym momencie
maja zacząć grać na instrumencie. Najstarsze przedszkolaki, utrwalały wiedzę z zakresu matematyki oraz alfabetu. Dzieci otrzymały kasztany, dana ilość kasztanów była
przypisana odpowiedniej literze. Dzieci musiały przeliczyć ilość kasztanów i dopasować literę za każdym razem
powstawał nowy wyraz. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu
nauczycieli i dzieci w nasza placówka otrzymała Europejski Certyfikat.
Joanna Monastyrska - nauczyciel w grupie Żabki
Przedszkola Samorządowe Nr 2

Mamo, Tato nie pal!
Nasze przedszkole wzięło udział w programie profilaktycznym „Mamo tato nie pal”. Program ma na celu uświadamiać dzieciom oraz rodzicom o szkodliwości palenia
papierosów na nasze zdrowie. Dzieci podczas zajęć dowiedziały się jakie złe skutki przynosi palenie papierosów
oraz jak negatywnie na zdrowie najmłodszych wpływa
dym nikotynowy znajdujący się w pomieszczeniu gdzie są
dzieci. W przedszkolu został ogłoszony konkurs plastyczny dla dzieci oraz rodziców. Przedszkolaki wraz z rodzicami miały wykonać plakat o tematyce antynikotynowej.
Do konkursu zgłosiło się ośmioro rodzin. Wszystkie prace były wykonane bardzo staranie i z dużym zaangażowaniem. Jury w przedszkolu postanowiło nagrodzić wszystkich artystów. Z grupy Poziomek: Julię, Gabrielę, Michała,
z grupy Żabek: Emilię, Alexandra i Wiktora, z grupy Zajączków: Sofiję i z grupy Misiów Kacpra. Wszystkie nagrodzone dzieci otrzymały dyplomy oraz drobne upominki.
Joanna Monasrtyrska - nauczyciel w grupie Żabki
Przedszkola Samorządowe Nr 2

13

14

Informator Piechowicki • Listopad 2020 • numer 11/20

Odbiór wyprawek czytelniczych
Zapraszamy przedszkolaków z rodzicami po odbiór
wyprawek czytelniczych w ramach projektu „Mała
książka- wielki człowiek.
Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), który
przyjdzie z rodzicem do Miejskiej Biblioteki Publicznej,
otrzyma w prezencie niezwykłą książkę „Pierwsze czytanki dla…”, przygotowaną specjalnie przez Instytut Książki.
Wyprawki wydawane są zarówno tym dzieciom, które są
już naszymi Czytelnikami, jak i tym, które dzięki naszym
wspólnym staraniom nimi zostaną. W starannie dobranym zestawie utworów wybitnych polskich poetów i pisarzy dziecięcych znajdują się zarówno pozycje klasyczne,
jak i współczesne. W gronie autorów znajdziemy m.in.
Joannę Papuzińską, Wandę Chotomską, Czesława Janczarskiego czy Hannę Januszewską. W publikacji obecni są również Liliana Bardijewska, Zofia Stanecka, Anna
Onichimowska, Małgorzata Strzałkowska, Adam Bahdaj,
Michał Rusinek, Agnieszka Frączek, Joanna Kulmowa,
Marcin Brykczyński, Jan Twardowski i Grzegorz Kasdepke – twórcy tak różni, jak różne są perspektywy spoglądania na świat – nieogarniony, a przy tym pociągający i
pobudzający dziecięcą ciekawość. Całość została wzbogacona znakomitymi ilustracjami. Udział w projekcie jest
całkowicie bezpłatny, dlatego tym bardziej zapraszamy do
odwiedzin naszej biblioteki
Kinga Szczap – pracownik biblioteki
w Piechowickim Ośrodku Kultury

Aktywnie, wesoło i kolorowo
Tymi trzema słowami w wielkim skrócie można określić
KOLOROWE PORANKI w Piechowickim Ośrodku Kultury. Jest to nowa propozycja na spędzenie sobotniego
przedpołudnia skierowana do dzieci do lat 10. W radosnej
atmosferze uczestnicy „poranków” rozwijają swoją kreatywność, biorą udział w grach ruchowych, poznają nowe
piosenki, ciekawe bajki i wiersze, a przede wszystkim
świetnie się bawią. Wiele uśmiechów na twarzach dzieci
wywołuje końcowy akcent naszych spotkań, czyli loteria
z upominkami. Zajęcia odbywają się dwa razy w miesiącu i prowadzone są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa
związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa Covid-19. Przy obecnych rygorach sanitarnych liczba
uczestników jest ograniczona do 20 osób i mamy nadzieję,
że nie dojdzie do sytuacji, w której będziemy musieli odwoływać te zajęcia.
Harmonogram zajęć i fotogalerie dostępne są na stronie
www.pok.piechowice.pl.
Ewa Romańska
specjalista ds. realizacji wystaw POK
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Pierwsze miejsce w konkursie „Tolerancja”
dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach

W Zespole Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława Wyspiańskiego odbył się konkurs Oblicza
Przedsiębiorczości.
W związku z zaistniałą sytuacją konkurs miał formę zdalną. W wydarzeniu udział wzięli uczniowie szkół podstawowych z Jeleniej Góry, Piechowic i Sokołowca. Tegorocznym tematem była tolerancja. Uczniowie przesyłali
zdjęcia oraz nagrany przez siebie filmik przedstawiający
sytuację dotyczącą nietolerancji. Patronat nad wydarzeniem objęła @Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego.
W jury zasiadali:
• Pani Magdalena Rękas - Uniwersytet Ekonomiczny
we Wrocławiu
• Pani Elżbieta Zakrzewska - Burmistrz Miasta Kowary
• Pan Paweł Płocheć - Karkonoska Agencja Rozwoju
Regionalnego
• Pan Krzysztof Kuczyński - nauczyciel, artysta fotograf
Zespół Szkół Rzemiosł Artystycznych im. Stanisława
Wyspiańskiego
Wyłoniono następujących zwycięzców:
Pierwsze miejsce zajęła grupa uczniów ze Szkoły Podsta-

wowej nr 1 w Piechowicach, których opiekunem jest Pani
Barbara Zając.
Drugie miejsce przypadło Szkole Podstawowej nr 6 pod
przewodnictwem Pani Doroty Woźniak. Trzecie miejsce
zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 15 pod kierunkiem Pani Róży Szpak. Wyróżnienie otrzymali uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Sokołowcu.
Serdecznie wszystkim gratulujemy! Organizatorem przedsięwzięcia była Pani Elwira Pindyk nauczyciel ZSzRzArt.
Fundatorami cennych nagród byli: Urząd Miasta w Piechowicach, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego,
Firma ESKARO, Kino Helios, Urząd Miasta w Kowarach,
Galeria Sudecka, Urząd Miasta w Karpaczu, Hotel Gołębiewski, Termy Cieplickie oraz Pizza Hut.
Wszystkim sponsorom składamy serdeczne podziękowania!
źródło : http://zsart.edu.pl/2020/11/16/konkurs-zdalny-tolerancja/
Elwira Pindyk, nauczyciel ZSzRzArt.

