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Informacja Burmistrza 
Miasta Piechowice 

Drodzy Mieszkańcy,
w dobie walki z wirusem SARS-CoV-2 przed-
stawiam Państwu aktualne informacje o sytu-
acji w Piechowicach.

• Według stanu na dzień 19 maja 2020 r. wśród miesz-
kańców Piechowic, od początku pandemii, zanotowano 
5 przypadków zakażenia wirusem SARS-CoV-2, w tym 
dwie osoby zmarły, dwie wyzdrowiały, jedna osoba jest 
chora. 

• Według stanu na dzień 19 maja 2020 roku w gminie 
Piechowice kwarantanną objętych jest 12 osób. Przypo-
minam, że sytuacja zmienia się z dnia na dzień i osób 
na kwarantannie lub chorych może przybyć lub ubyć.  

• Nadal zamknięte są szkoły i przedszkola. Wprawdzie 
Minister Edukacji od 6 maja 2020 roku uchylił za-
pis zawieszający działanie przedszkoli i żłobków. Nie 
mniej jednak, z uwagi na zbyt krótki czas dostosowania 
przedszkoli do wytycznych Głównego Inspektora Sani-
tarnego, po konsultacjach z Dyrektorami przedszkoli 
samorządowych, w trosce o bezpieczeństwo naszych 
dzieci, wyraziłem zgodę na zawieszenie zajęć w Przed-
szkolu Samorządowym nr 1 i w Przedszkolu Samorzą-
dowym nr 2 na czas oznaczony od 6 maja 2020 r. do 24 
maja 2020 r.  W tym czasie Dyrektorzy przedszkoli  do-
stosują je do wymogów reżimu sanitarnego.  Ostatecz-
ną decyzję o  tym czy zostaną otwarte oba przedszko-
la uzależniam od ilości dzieci, których rodzice będą 
chcieli ich powrotu do przedszkola. Na chwilę obecną 
na pewno zostanie otwarte Przedszkole Samorządowe 
nr 2 z ograniczoną ilością dzieci. Na moment oddania 
do druku Informatora Piechowickiego tego artykułu są 
jeszcze wolne miejsca w przedszkolu.

• W związku z zakażeniami i obowiązującymi przepisa-
mi prawa zostają odwołane imprezy kulturalne. Oko-
liczność ta powoduje konieczność odwołania corocznej 
imprezy pod nazwą: KRYSZTAŁOWY WEEKEND.   

• Nadal jest ograniczony dostęp interesantów do Urzędu 
Miasta w Piechowicach. Tak jak było do tej pory wszel-
kie podania, wnioski, pisma, zapytania oraz pozostałą 
dokumentację należy załatwiać telefonicznie, za po-
średnictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej 
bądź poprzez system ePUAP (elektroniczna Platforma 
Usług Administracji Publicznej). Wyjątki od tej zasady 
są wymienione w zarządzeniu nr 31/2020 Burmistrza 
Miasta Piechowice z dnia 4 maja 2020 r. w sprawie 
ograniczenia dla interesantów bezpośredniego dostępu 

do pomieszczeń Urzędu Miasta w Piechowicach, opu-
blikowanego w zakładce zarządzenia Burmistrza na 
stronach BIP Urzędu Miasta w Piechowicach.

• Pracownicy Urzędu Miasta udzielają informacji na te-
mat realizowanych usług publicznych wyłącznie tele-
fonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
Informacje nie będą udzielane w kontakcie bezpośred-
nim. Nadal zawieszone jest działanie punktu Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Codziennie jednak działa telefon zaufania w godz. 
18.00 - 22.00 pod numerem: 801 140 068. 

• Komisje Rady Miasta i Rada Miasta mają możliwość 
obradowania w trybie zdalnym. 

• Na sesji Rady Miasta w Piechowicach w dniu 30.04.2020 
roku prowadzonej w trybie zdalnego obradowania z 
wykorzystaniem środków porozumiewania się na od-
ległość podjęto uchwały w sprawie przedłużenia termi-
nów płatności rat podatku od nieruchomości oraz nie 
pobierania opłaty prolongacyjnej, zmiana regulaminu 
cmentarza, dopłat za wodę i ścieki oraz zmiany uchwa-
ły budżetowej i inne.

• W wyniku ww. podjętych uchwał oraz w związku z 
negatywnymi skutkami pandemii do Urzędu Miasta 
wpłynęło już kilkanaście wniosków dotyczących prze-
dłużenia terminów płatności rat podatku od nierucho-
mości, zamknięcia działalności, wniosku o umorzenie 
należności.

• Z powodu czasowego zawieszenia działalności gospo-
darczej przez przedsiębiorców i braku ich dochodów 
szacujemy zmniejszenie dochodów własnych Gminy z 
tytułu podatku od nieruchomości o 15 %.    

• Nadal też realizowane  są rozpoczęte inwestycje. Ku 
zakończeniu zbliżają się prace na parkingu położo-
nym przy Urzędzie Miasta. Trwają prace przy budowie 
punktu widokowego z parkingiem w Michałowicach.
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Z pomocą Pana Leszka Popera udało się zamontować przy 
ul. Szkolnej stojaki na rowery. Panu Leszkowi Poperze ser-
decznie dziękuję za bezpłatne wykonanie tych stojaków. Ży-
wię nadzieje, że pomimo zmniejszenia dochodów gminy 
uda się rozpocząć II etap prac przy ul. Szkolnej. Obecnie 
zostało zlecone wykonanie dokumentacji projektowej na 
zadania: mikroinstalacji fotowoltaicznej w ramach popra-
wy efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2 w Piechowicach ul. 
Tysiąclecia 28, Przedszkole Samorządowe nr 2 w Piechowi-
cach ul. Nadrzeczna 1”, budowę kanalizacji deszczowej w 
ulicy Reya 

- budowę oświetlenia ulicznego w ulicy Turystycznej, budo-
wę kanalizacji sanitarnej od ul. Cieplickiej do ul. Pakoszow-
skiej. Ponadto w 2020 r. aktualnie planowana jest realizacja 
następujących inwestycji: budowa kanalizacji sanitarnej od 
ul. Cieplickiej do ul. Pakoszowskiej 12, budowa wodocią-
gu od ul. Cmentarnej do ul. Jeleniogórskiej na wysokości 
ośrodka GDDKiA, budowa oświetlenia drogowego w ulicy 
Prusa, budowa chodnika od ul. Rycerskiej do ul. Cicha Do-
lina, budowa łącznika drogi przy ul. Szkolnej. 

Jak Państwo wiecie sytuacja nie jest łatwa. Nadal ograni-
czamy gminne wydatki. Pod koniec kwietnia, z powyższych 
powodów, musiałem podjąć także niełatwe decyzje kadro-
we, związane ze zmianą struktury organizacyjnej Urzędu 
Miasta.

Polityka kadrowa zawsze budzi zainteresowanie i rodzi dys-
kusje o powody tych zmian. Pojawiają się też dezinformacje 
dotyczące moich działań. Trzeba pamiętać, że praca urzęd-
nika samorządowego to praca dla dobra i realizacji potrzeb 
społeczności lokalnej czyli w tym przypadku mieszkańców 
Piechowic. Po ponad roku pracy  w charakterze Burmistrza 
stwierdzam, że nie  wszyscy pracownicy potrafią się w tej 
roli znaleźć i wypełniać swoje obowiązki należycie. Stawia-
nie im wymagań co do jakości pracy powoduje, że niektó-
rzy pracownicy rezygnują z zatrudnienia w piechowickim 
Urzędzie. Są to Ich indywidualne decyzje, którym nie będę 
się sprzeciwiać. Każdy szuka dla siebie miejsca pracy tam, 
gdzie uważa, że będzie mu lepiej, biorąc pod uwagę również 
kwestię wynagrodzenia. Z dwoma pracownikami, choć nie 
było mi łatwo, byłem zmuszony rozwiązać stosunek pracy.

Przyglądając się bowiem od pewnego czasu zakresom obo-
wiązków niektórych pracowników stwierdziłem, że cześć z 
nich była znacznie obciążona, w sytuacji gdy inne stanowi-
ska były niedociążone. Te wnioski spowodowały, że jedno 
ze stanowisk od czerwca 2020 roku ulega likwidacji i zakres 
tych obowiązków zostanie przekazany innemu pracowni-
kowi. Podobna sytuacja, wystąpiła już w lutym 2020 roku, 
na innym stanowisku pracy, gdzie pracownik dostał wypo-
wiedzenie zmieniające poprzez ograniczenie mu wymiaru 
czasu pracy z pełnego etapu na ½ etatu. Z powodu nie przy-
jęcia przez pracownika tych warunków jego stosunek pracy, 
zgodnie z jego wolą rozwiąże się z dniem 1 czerwca 2020 
roku. 

Z uwagi na fakt, że pracownicy, którym wypowiedziałem 
lub zmieniłem warunki pracy od razu, z powodu zwolnień 
lekarskich, zaprzestali świadczyć pracę, ich obowiązki prze-
jęli inni pracownicy. Obserwacja wykonywania tych czyn-
ności przez pozostałych pracowników wykazała prawidło-
wość dotychczasowych wniosków, że kolejne stanowiska 
były niedociążone. 

Wobec pojawiających się dyskusji o zmianach kadrowych 
w Urzędzie Miasta i ich przyczynach, należy zwrócić uwa-
gę, że jako organ wykonawczy gminy jestem zobowiązany 
do należytego zarządzania gminnym mieniem i racjonal-
nego wydatkowania gminnych pieniędzy. Okoliczność ta 
powoduje konieczność podejmowania niepopularnych de-
cyzji dotyczących między innymi pracowników. Moim za-
daniem jest nadzorowanie kadry urzędniczej i rozliczania 
ich z należytego wykonywania obowiązków służbowych. 
W Urzędzie pracuje wiele osób, które swoje zadania wy-
konują z należytą staranności i zaangażowaniem. Są wśród 
nich osoby młode stażem co napawa mnie optymizmem. 
Tym osobom serdecznie dziękują za ich pracę. Niestety z 
przykrością stwierdzam, że część pracowników odmiennie 
postrzega zasady wykonywania pracy. Zapominają o tym, 
że wynagrodzenie należy się za pracę wykonywaną. Co 
więcej często nie zwracają uwagi na rzetelność wykonywa-
nia zadań, wyczerpujące informowanie mieszkańców o ich 
prawach czy obowiązkach, o terminowym wykonywaniu 
obowiązków służbowych czy o konieczność sprawowania 
nadzoru nad podległymi pracownikami. Zdarza się, że je-
stem zmuszany podejmować działania dyscyplinujące wy-
nikające z przepisów kodeksu pracy. 

Należę do starej kadry pracowniczej wychowanej na po-
szanowaniu do pracy wykonywanej oraz rzetelności i ter-
minowości w podejściu do obowiązków służbowych. Tego 
samego wymagam od podległych pracowników uznając, że 
jest to najlepsze dla mieszkańców Piechowic, którzy zała-
twiają swoje sprawy w Urzędzie Miasta. Mam świadomość, 
że nauczenie pracowników rzetelnej pracy nie jest proste. 
Ze swojej strony dołożę starań by tak się stało. 

Podsumowując, mam nadzieję, że dokonywane zmiany 
przyczynią się do poprawy jakości pracy Urzędu Miasta i 
tym samym realizacji Państwa – jako mieszkańców – po-
trzeb i oczekiwań.

Wszystkim Mieszkańcom Piechowic życzę zdrowia 
i pogody ducha. 

Jacek Kubielski
Burmistrz Miasta Piechowice
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Zakład Usług Komunalnych Sp z o.o. w Piecho-
wicach, wykonał w ramach robót zastępczych 
akcji zima wymianę nawierzchni drewnianej 
oraz nową balustradę na kładce przy ul. Izer-
skiej w Górzyńcu. Kładka posłuży teraz wiele lat 
okolicznym mieszkańcom.

Minister Edukacji rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 
2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegól-
nych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjo-
nowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobie-
ganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 
dnia 6 maja 2020 r. uchylił zapis, który zawiesił działalność 
przedszkoli i żłobków. W tej sytuacji z mocy prawa przed-
szkola samorządowe zostały otwarte. Jednak samorządy 
mogły podjąć decyzje o czasowym zawieszeniu zajęć w 
przedszkolach. Z uwagi na to, że czas  dostosowania przed-
szkoli do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego był 
zbyt krótki, po konsultacjach z Dyrektorami przedszkoli sa-
morządowych, w trosce o bezpieczeństwo dzieci Burmistrz 
Miasta Piechowice zarządzeniem nr 32/2020 z dnia 05 maja 

2020 r. wyraził zgodę na zawieszenie zajęć w Przedszkolu 
Samorządowym nr 1 i w Przedszkolu Samorządowym nr 2 
na czas oznaczony od 6 maja 2020 r. do 24 maja 2020 r.  

W tym czasie oba przedszkola samorządowe zostały zobo-
wiązane do ich dostosowania do wymogów reżimu sanitar-
nego w dobie wirusa SARS-CoV-2.  

Ostateczną decyzję o  tym czy zostaną otwarte oba przed-
szkola jest uzależniona od ilości dzieci, których rodzice 
będą chcieli ich powrotu do przedszkola. 

                                                                                    Kamila Misztela
                                        Inspektor Urząd Miasta w Piechowicach 

Co z naszymi przedszkolami?

Otwieramy Przedszkole 
„Pod Czerwonym Muchomorem”

Szanowni Rodzice, 
informuję, że po dwutygodniowych przygotowaniach i 
uzgodnieniach z Burmistrzem, od 25 maja 2020 roku 
zostaje otwarte Przedszkole Samorządowe nr 2, z go-
dzinami pracy od  7.00 do 16.00 (przy czym dzieci 
przyprowadzamy do godz. 8.00). Wszystkich obowią-
zują procedury określające zasady pracy przedszkola 
przy zachowaniu rygoru sanitarnego i  zgodnie z wy-
tycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Mi-
nisterstwa Zdrowia i Ministerstwa Oświaty w okresie 
zagrożenia chorobą COVID-19. Procedury dostępne 
są  na naszej stronie internetowej: www.ps2piechowi-
ce.szkolnastrona.pl,  w zakładce Dla Rodziców. Proszę 
dokładnie zapoznać się z nimi.

 Zgodnie z wytycznymi, w naszym przedszkolu 
może przebywać 39  dzieci. Przy czym mogły powstać 
4  grup, które są grupami łączonymi, w skład których 
wchodzą dzieci z różnych, dotychczasowych oddziałów, 
w miarę możliwości zbliżone wiekowo (rodzeństwa będą 
przebywały w jednej grupie).  Nie zawsze  dzieci  będą 
w grupach ze swoimi Paniami. Nauczyciele w dalszym 
ciągu prowadzić będą naukę zdalną, jednak w ograniczo-
nym zakresie. O przyjętym sposobie pracy rodzice zosta-
ną poinformowani przez nauczycieli grup. Nauczycielki 

nie będą rotować pomiędzy grupami, a grupy nie będą 
stykać się ze sobą. 
Mając na uwadze ilość zgłoszonych dzieci do przedszkola, 
od 25 maja w przedszkolu tworzymy tylko 2 grupy przed-
szkolne dla 17 dzieci. Działa również oddział żłobkowy, 
do którego uczęszczać będzie 4 dzieci na 5 możliwych do 
utworzenia miejsc.
 W związku z kolejnymi łagodzeniami obostrzeń 
i uruchamianiem kolejnych gałęzi gospodarki możecie 
Państwo stanąć przed koniecznością powrotu dziecka do 
przedszkola. Osoby zainteresowane posłaniem dziecka 
do placówki powinny zgłosić taką chęć w przedszkolu – 
telefonicznie lub na e-maila: ps2.piechowice@wp.pl.
Jesteśmy do Państwa dyspozycji i w miarę naszych możli-
wości zrobimy wszystko aby Państwu pomóc. Prosimy o 
kontakt gdy pojawi się wola posłania dziecka do naszego 
przedszkola.
 Należy pamiętać, że samo zgłoszenie dziecka nie 
jest równoznaczne z jego przyjęciem do przedszkola. De-
cyzje o przyjęciu dziecka podejmie dyrektor zgodnie z 
zasadami dostępnymi na naszej stronie internetowej i nie 
nastąpi to z dnia na dzień.

                                                          Bożena Woś
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 

w Piechowicach
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 Burmistrz Miasta Piechowice wychodząc 
na przeciw użytkownikom jednośladów postanowił 
zamontować przy ul. Szkolnej stojaki na rowery, które 
zostały bezpłatnie wykonane przez Pana Leszka Popera 
prowadzącego Zakład Ślusarski Leszek Popera w Piecho-
wicach. Panu Leszkowi Poperowi serdecznie dziękujemy.
 Montaż stojaków jest zakończeniem inwestycji 
na Osiedlu przy ul Szkolnej w Piechowicach polegającej 
na przebudowie istniejącego układu komunikacyjnego 
pieszo-jezdnego oraz budowie ciągów pieszo-jezdnych, 
zatok, miejsc parkingowych jak również infrastruktu-
ry technicznej tj. kanalizacji deszczowej i oświetlenia, 
która znacząco wpłynęło na poprawę estetyki oraz 
funkcjonalność tego miejsca. 
 Burmistrz ma nadzieję, że niebawem będziemy 
mogli powrócić w tym miejscu do II etapu prac. Wszyst-
ko jednak zależy od stanu finansów gminy bo czasy są 
trudne i konieczne są oszczędności. 

Szymon Wyszyński
Główny Specjalista ds. infrastruktury 

Stojaki na rowery na osiedlu Szkolna

Ciąg dalszy o spółce KSWiK 

Szanowni Państwo,
informuję, że w dniu 25 maja 2020 roku odbędzie się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, spółki 
KSWiK, którego celem będzie między innymi podjęcie intencyjnej uchwały w sprawie podziału spółki KSWiK 
poprzez przeniesienie części majątku spółki na spółkę ZUK spółka z o.o. w Piechowicach czyli mówić potocznie 
w sprawie wyjścia Piechowic ze spółki KSWiK. 

Dodam także, że w nasze ślady poszła Gmina Podgórzyn i w dniu 21 maja 2020 roku Rada Gminy Podgórzyn 
przyjęła 15 głosami uchwałę w  sprawie podziału spółki KSWiK   poprzez przeniesienie części majątku spółki na 
nowo zawiązaną spółkę przez Gminę Podgórzyn.
O dalszych działaniach poinformuję Państwa w następnym numerze Informatora Piechowickiego.

                                                                   Burmistrz Miasta Piechowice 
                                                                              Jacek Kubielski

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Piechowice działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami 
(t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65, 284) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Piechowicach został wywieszony wykaz 
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerami:
- RN.6845.2.5.2020;
- RN.6845.2.6.2020;
- RN.6845.2.7.2020.
Wykazy są dostępne do wglądu w godzinach pracy Urzędu Miasta w Piechowicach.
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Kleszcze już aktywne
 Gdy temperatura powietrza wynosi powyżej 
7-10°C kleszcze zaczynają polować na żywiciela. Najchęt-
niej żywią się krwią zwierząt leśnych, gryzoni, ptaków i 
wiewiórek natomiast krwią ludzką tylko w przypadku, 
gdy znajdziemy się w miejscu jego żerowania lub z braku 
innego pożywienia. Pajęczaki te są wrażliwe na tempe-
raturę ciała potencjalnego żywiciela, jego zapach potu , 
wydychany dwutlenek węgla. Ostatnie badania naukowe 
sugerują, że posługiwanie się telefonem komórkowym 
podczas spaceru przyciąga kleszcze jak magnes.  Kleszcze 
lokują się chętnie w okolicach, pachwin i zgięciach pod-
kolanowych, za uszami - tam gdzie skóra jest cienka i de-
likatna.
 Żyjące w Polsce kleszcze przenoszą często cho-
roby takie jak odkleszczowe zapalenie mózgu i boreliozę. 
Oba zakażenia są dolegliwe i trudne do leczenia. Inne ro-
dzaje zakażeń występują sporadycznie. 
 Najlepszą ochroną -  w celu uniknięcia spotkania 
z kleszczem - jest unikanie miejsc ich występowania, co 
jest nadzwyczaj trudne, wiec warto zapamiętać, że klesz-
cze nie lubią tkanin syntetycznych (polary czy elastyczne 

dresy sprawdzają się jako lepsza ochrona). Długie ręka-
wy, spodnie, buty zakrywające stopę - dobrze chronią 
przed kleszczami. Wracając z terenu, na którym wystę-
pują kleszcze warto dokładnie obejrzeć skórę. Dodatko-
wo można stosować różnego rodzaju  preparaty, które je 
odstraszają np. naturalne olejki eteryczne.
 W przypadku, kiedy kleszcz już zdą-
żył się wkłuć należy go jak najszybciej usunąć 
za pomocą pęsety, a miejsce po wkłuciu odka-
zić (należy pamiętać, aby usunąć go w całości).  
Miejsce po ukłuciu kleszcza należy obserwować. Gdy po-
jawi się okrągłe zaczerwienienie, które się rozszerza, tzw. 
rumień wędrujący, należy udać się do lekarza, bo może 
być to oznaka boreliozy. Ponieważ rumień nie występuje 
u wszystkich osób zakażonych krętkami boreliozy warto 
też zwracać uwagę na takie objawy, jak ogólne rozbicie, 
bóle mięśni, bóle głowy, gorączka lub stan podgorączko-
wy czy senność. 
   Magdalena Adamowicz

Urząd Miasta w Piechowicach
       

 
Koronawirus

- W koronie się przyczołgał
  wirus  ze   w s c h o d u ….
  niczym król na włościach

  prawie wszędzie się rozgościł
    i  patrzy na  nas  „z góry”

    - ten  wirus  ponury
 

- Jest  podstępny i  mściwy,
  odebrał życie tysiącom 
  Istnień, robi to szybko

  gorliwie
  bądźmy więc  o s t r o ż n i

 
- Pomieszał ludziom szyki i plany,

  lęk  i  obawę   z a s z c z e p i ł
  w ludzkie głowy, do boju jest

  wciąż  g o t o w y …..

- Nie siejmy jednak paniki,
  stosujemy środki higieny,

  Nauka  już  wypowiedziała
  mu w o j n ę –  i  wygra -

  My wszyscy Jej w tym pomożemy

                          Urszula  Musielak
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Nowa atrakcja turystyczna w Michałowicach
5 maja 2020 r. Stowarzyszenie Michałowice w Kar-
konoszach podpisało umowę na realizację projek-
tu „Michałowice zatrzymane w kadrze” w ramach 
Projektu Grantowego LGD Partnerstwo Ducha 
Gór „Inwestycje w infrastrukturę turystyczną, 
rekreacyjną i kulturową, innowacyjną, opartą na 
zasobach, uwzględniającą ochronę środowiska i 
przeciwdziałanie zmianom klimatu”.

 Projekt zakłada powstanie ścieżki dydaktycz-
nej historyczno-ekologicznej. Ścieżka służyć ma licznym 
turystom odpoczywającym w michałowickich pensjona-
tach oraz samym mieszkańcom Michałowic i Piechowic.
Ścieżka poprowadzi przez osiedle Michałowice- jej opis 
ogólny będzie umieszczony na tablicy informacyjnej po-
sadowionej w centralnym punkcie osady, na skrzyżowa-
niu szlaków pieszych zielonego i niebieskiego, na  punkcie 
widokowym „Śnieżne Kotły”.
   
 W szczegółach projekt zakłada oznaczenie  
miejsc najbardziej atrakcyjnych historycznie i architek-

tonicznie, przyrodniczo, kulturowo poprzez postawienie 
tablic informacyjnych przy tych miejscach, zawierających 
starą pocztówkę/fotografię przedstawiające obiekt oraz 
krótki rys historyczny w języku polskim, niemieckim, 
angielskim i czeskim. Na skrzyżowaniu ulicy Sudeckiej i 
Śnieżnej posadowiona będzie tablica obrazująca widocz-
ne z tego miejsca szczyty Karkonoszy wraz z opisem.

Anita Zając
Prezes Stowarzyszenia Michałowice w Karkonoszach

Jest to jedna trzecia całości zadania pn. „Czesko-Polski Szlak Grzbietowy - część zachodnia - Rokytnice i Piechowice z 
widokiem na Karkonosze” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Re-
gionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska.

 Przekazanie placu budowy Wykonawcy tego zada-
nia tj. firmie Jeltech Sp. z o.o. z siedzibą w Piechowicach 
nastąpiło w dniu 20 marca 2020r. Już w drugiej połowie 
kwietnia większość prac budowlanych zostało zrealizowa-
nych. W chwili obecnej trwają prace przy budowie w tym 
miejscu tzw. małej strefy wypoczynku na której zostaną 
zamontowane ławki, stojaki na rowerowy, stacja naprawcza 
dla rowerów oraz kosze na odpady. 

 Rozpoczęto także prace budowlane w dwóch in-
nych miejscach – w Michałowicach przy ul. Śnieżnej po-
wstaje kolejny parking także ze strefą wypoczynku, której 
atrakcją bez wątpienia będzie możliwość oglądania Śnież-
nych Kotłów z dwóch lunet obserwacyjnych natomiast na 
tzw. „Złotym Widoku” powstaje platforma widokowa. Bu-
dowa platformy widokowej na terenie lasów państwowych 
i w gruncie skalnym jest dużym wyzwaniem logistycznym 
dla drugiego Wykonawcy tego zadania Przedsiębiorstwa 
Voyal Jacek Wojciechowski z siedzibą w Siedlęcinie. Roboty 
budowlane i dostawa materiałów do tej lokalizacji muszą 
być prowadzone z uwzględnieniem jak najmniejszej inge-
rencji w istniejący stan środowiska naturalnego i w ramach 
uzgodnień z Nadleśnictwem Szklarska Poręba. Wszystkie 
osoby zaangażowane w realizację tego zadania podkreślają 
jednak, że miejsce pod względem krajobrazowym jest wy-

jątkowe i wysiłek włożony w realizację tej części zadania bę-
dzie zrekompensowany powstaniem atrakcji turystycznej, 
która na pewno będzie przyciągać nie tylko turystów ale też 
będzie miejscem relaksu i odpoczynku dla mieszkańców.

 Termin zakończenia całości zadania, zgodnie z 
umową, zaplanowana jest na drugą połowę lipca, natomiast 
przy takim tempie prac i sprzyjającej pogodzie istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że zakończy się wcześniej.

Jarosław Bumażnik 
Urząd Miasta w Piechowicach

Trwają prace przy budowie parkingu w sąsiedztwie Urzędu Miasta w 
Piechowicach i PKO.
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 1 MAJOWE ŚWIĘTO PRACY -  wspomnienia z dawnych lat
Święto Pracy obchodzone w dniu 1 maja było jednym z ważniejszych świąt w okresie PRL-u. Nieodłącz-
nym elementem tego święta był pochód. Organizowany zarówno w dużych miastach, jak i małych mia-
steczkach zrzeszał nie tylko członków partii i robotników, ale również uczniów i studentów. Pomimo 
tego, że nie wszyscy akceptowali obowiązkowy charakter pochodów, Święto 1-go Maja do dzisiaj wspo-
minane jest z ogromną sympatią.

Oto jak niektórzy mieszkańcy Piechowic zapamię-
tali to święto:

Pan Henryk Janowski – swoimi wspomnieniami sięga do 
okresu szkolnego. Będąc uczniem Technikum Mechanicz-
nego w Elblągu na pochód szedł w mundurze szkolnym. 
Przed szkołą była sprawdzana obecność i wyruszano na 
ulice, gdzie ustawiały się kolejne grupy ludzi. Na początku 
marszu szli zawsze aktywiści. Niesiono sztandary zakładów 
pracy i ręcznie malowane hasła. Było bardzo uroczyście i 
kolorowo. Z okresu, w którym zamieszkał w Piechowi-
cach pamięta dobrze jak na Święto 1-go Maja zawsze dla 
oficjeli budowano trybunę na przyczepie i ustawiano przy 
ul. Żymierskiego (obecnie ul. Kryształowa). Przed trybuną 
maszerował pochód, a po zakończeniu pochodu na jego 
uczestników czekało mnóstwo atrakcji tj. zabawa, konku-
rencje sportowe, piknik. To było wyjątkowe. Na terenie par-
ku przy dawnej restauracji „Kolorowa” odbywała się impre-
za dla wszystkich mieszkańców Piechowic. Były koncerty 
w muszli koncertowej, dużo tańca i śmiechu. Karelma jako 
największy działający zakład w Piechowicach organizowała 
spotkania 1 - Majowe w różnych miejscach naszego regio-
nu. Wywożono z zakładu deski by np. na terenie Pilichowic 
lub Parku Norweskiego budować podesty do tańca. Później 
zorganizowanym transportem czyli autobusami lub otwar-
tymi przyczepami zwożono tam uczestników imprezy, a za-
bawa trwała do późnych godzin wieczornych. Po pochodzie 
bywały też pikniki w Pakoszowie, gdzie wcześniej przygoto-
wywano teren i ognisko, a zakłady pracy fundowały darmo-
we kiełbaski. Na takich piknikach piechowicka społeczność 
się jednoczyła i wszyscy razem dobrze się bawili.

Mieszkanka Piechowic - wspomina pochód w Jeleniej Gó-
rze, na który szła ubrana w dres, a w ręce niosła maskę prze-
ciwgazową reprezentując obronę cywilną. Wszędzie było 
dużo chorągiewek i balonów, które najczęściej niosły dzieci. 
Na pochodzie królowały kolorowe kwiaty z bibuły, a przede 
wszystkim goździki. Na dzisiejszym Placu Bankowym usta-
wiano trybunę. Zasypywano ją kwiatami. Składano również 
wieńce przed pomnikiem „Iwana” czyli żołnierza radziec-
kiego. Po zakończeniu pochodu ludzie chętnie brali udział 
w organizowanych wszędzie zabawach, festynach i pikni-
kach. Konkurencje sportowe były zawsze z nagrodami, a 
największą frekwencją cieszyły się wyścigi oraz rzucanie do 
celu.

Pan Edward Wryszcz - dzieli swoje wspomnienia z obcho-
dów Święta Pracy na dwa okresy- szkolny i z czasów So-
lidarności. W szkole naciskano na obecność podczas po-
chodu i sprawdzano listę obecności przed rozpoczęciem 
manifestacji. W pochodzie, którego trasa wiodła głównymi 
ulicami Piechowic, na przodzie szli działacze partyjni, waż-
ne osobistości, a następnie uczniowie ze szkół, delegacje za-
kładowe ( najliczniejsza z Karelmy), członkowie związków 
sportowych ( np. Klub Lechia) oraz mieszkańcy. Wspomi-
na, że z powodu nieobecności lub niewłaściwego zacho-
wania podczas pochodu 1 – Majowego można było mieć 
duże nieprzyjemności. Raz kolega ze szkoły, który upuścił 
szturmówkę podczas pochodów popadł w duże tarapaty i 
musiał się mocno tłumaczyć. Z czasów Solidarności wspo-
mina pochody organizowane w Jeleniej Górze. Były to dwa 
niezależne pochody, których trasy przemarszu były różne. 
Jeden pochód był oficjalny z trybuną, a drugi opozycyjny. 
Uczestnicy obydwu pochodów byli do siebie wrogo nasta-
wieni.
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Pan Zbigniew Turowicz - pamięta pochody, które odbywa-
ły się w Piechowicach jeszcze przed 1975 rokiem. Później 
organizowano z zakładów pracy transporty dla osób z Pie-
chowic na pochody, które odbywały się w Jeleniej Górze. 
Chociaż udział w pochodzie był obowiązkowy, pracownicy 
chętnie w nich uczestniczyli. Byli motywowani premią, któ-
ra wypłacana była po pochodzie. Wszystko było wcześniej 
skrupulatnie przygotowywane- dekoracje, transparenty i 
napisy. Kiedyś Panu Zbyszkowi, przydzielono do niesienia 
portret Lenina, a za nieco większą premię władza prze-
konała także któregoś z uczestników pochodu do niesie-
nia portretu Gomułki. Na pochód 1 - Majowy od zakładu 
otrzymywało się często nowe ubranie, była to najczęściej 
biała koszula i czerwony krawat. W czerwonych krawatach 
maszerowała młodzież ZMS-u i klasa robotnicza, a spor-
towcy w biało – czerwonych strojach sportowych. Uczestni-
cy pochodu dumnie wznosili transparenty z hasłami typu: 
Niech żyje 1 Maja, Niech żyje Sojusz polsko- radziecki, 
Niech żyje dobrobyt i socjalizm. Ciekawostką było również 
to, że znanych wichrzycieli i osoby politycznie niewygod-
ne izolowano na czas pochodu, aby Święto odbyło się bez 
zakłóceń ze strony wrogów narodu. Imprezy związane ze 
Świętem Pracy zawsze były liczne, gwarne i wesołe. Brały 
w nich udział całe rodziny, a pikniki i zabawy na świeżym 
powietrzu wspomina się do dziś.

Pani Urszula Musielak - przez 25 lat pracy w Polfie uczest-
niczyła w każdym pochodzie. Kierownik sugerował, że 
obecność w pochodzie jest obowiązkowa, aczkolwiek nie 
wszyscy się do tego stosowali. Każdy wydział przygotowy-
wał dekoracje, w tym kwiaty z bibuły i chorągiewki. Zakład 
pracy organizował po pochodzie zabawę plenerową, na któ-
rej nie brakowało niczego do picia i jedzenia. Wspomina 
to święto jako jedno z przyjemniejszych wydarzeń z okresu 
PRL-u.

Dzisiaj z tamtego 1- Majowego Święta Pracy zostały już 
tylko miłe wspomnienia i smutna konkluzja, którą kończą 
wypowiedź nasi rozmówcy:

„Teraz Święto Pracy praktycznie nie istnieje. Nie ma takie-
go wymiaru jak dawniej. Pomimo tego, że było elementem 
propagandy wiele osób wspomina je jako kolorowe i we-
sołe. Z biegiem lat tradycje pierwszomajowe ulegały prze-
mianie. Atmosferę serdeczności i życzliwości zdominowały 
animozje polityczne i społeczne. Dzisiaj nikt już nie bawi 
się z taką otwartością na drugiego człowieka jak kiedyś”.

Anna Kalisz
Dyrektor Piechowickiego Ośrodka Kultury

Komunikat o otwarciu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Piechowicach

Na podstawie Rozporządządzenia Rady Ministrów z dnia 
2 maja 2020r., o możliwości wznowienia działalności nie-
których instytucji kultury, w tym bibliotek informujemy, 
że:

W okresie od 11.05 do 01.06 br. będzie możliwość wypoży-
czenia i zwrotu książek przy dostosowaniu się Czytelników 
do następujących zasad :

a) wybór i rezerwacja książek prowadzone będą drogą te-
lefoniczną pod numerem tel. 75 76 17 201 i 736 051 637 
lub przez konto czytelnika w systemie Mak+ (w tym celu 
należy, wejść na stronę szukamksiążki.pl, zarejestrować 
się wpisując swój numer pesel i numer karty czytelnika, 
wprowadzić swój login i hasło. Czytelnicy, którzy nie zna-
ją swojego numeru karty mogą go uzyskać poprzez kon-
takt z biblioteką).
b) rezerwacji i wypożyczeniu nie podlegają książki, które 
w systemie Mak + mają status w kwarantanie, 
c) aby dokonać zwrotu i wypożyczenia książek należy za-
dzwonić na numer telefonu podany na drzwiach wejścio-
wych do POK tj. numer 736 051 637. Po wykonaniu tej 
czynności pracownik przekaże/odbierze książki,
d) zwrot/wypożyczanie książek prowadzone będą w go-
dzinach 10.00-14.00,  od poniedziałku do piątku.

W okresie od 02.06 2020 r. planowane jest otwarcie biblio-
teki z częściowym dostępem do księgozbioru, przy dosto-
sowaniu się Czytelników do następujących zasad:

a) każdy z Czytelników musi być wyposażony w środki 
ochrony osobistej (tj. maseczka, rękawiczki jednorazo-
we),
b) po wejściu do budynku POK obowiązkowa jest dezyn-
fekcja dłoni,
c) przed wejściem do pomieszczenia biblioteki, Czytelnik 
zobowiązany jest poczekać na sygnał bibliotekarza umoż-
liwiający mu wejście do  biblioteki,
d) w pomieszczeniu biblioteki może przebywać maksy-
malnie jedna osoba (poza pracownikiem),
e) w pomieszczeniu „poczekalni” (tj. znajdującym się 
przed biblioteką) mogą przebywać jednocześnie maksy-
malnie 3 osoby, 
f) Czytelników obowiązywać będzie poruszanie się od 
wejścia głównego POK do biblioteki (pozostałe po-
wierzchnie budynku Piechowickiego Ośrodka Kultury 
będą niedostępne),
g) ograniczenie się Czytelnika do  korzystania z księgo-
zbioru w części wyznaczonej  przez bibliotekarza,

Uwaga dodatkowa

Funkcjonowanie MBP w okresie od 02.06.2020r. może 
ulec zmianie, o ewentualnych zmianach poinformujemy 
w dniu 29.05 br.
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PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1

Kwiecień w 
Chatce Puchatka 
 
 Nikt się tego nie spo-
dziewał, nikt tego nie zapla-
nował, że w pięknym wio-
sennym miesiącu kwietniu 
w progach naszego przed-
szkola nie będzie naszych 
drogich przedszkolaków. 
To trudny czas, dla każde-
go z nas. Wszyscy pracow-
nicy starali się jednak przez 
ten czas być dla nich. Każdy 
wychowawca pozostawał w 
stałym kontakcie z dziećmi 
i rodzicami poprzez kontakt 
zdalny. Dzieci pod opieką 
swoich rodziców pracowały 
według wskazówek prze-
syłanych przez nauczycieli.  

         Tutaj cisną się słowa po-
dziękowania dla rodziców, za 
ich sumienność, często za nie-
łatwą pracę z dziećmi, za dzie-
lenie się swoimi pomysłami, 
spostrzeżeniami. Dziękujemy, 
że jesteście z nami. Naszej Ra-
dzie Rodziców dziękujemy za 
pamięć i zorganizowanie dla 
naszych przedszkolaków i pra-
cowników maseczek ochron-
nych. Mamy nadzieję, że 
wkrótce uda nam się spotkać w 
naszym przedszkolu. Przesyła-
my naszym Przedszkolakom, 
ich Rodzinom serdeczne po-
zdrowienia.   

Anna Kubasiewicz
Nauczyciel 

Przedszkola Samorządowego 
nr 1

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz 
przez to, czym dzieli się z innymi „

                                                                                                                                   Jan Paweł II

Serdecznie dziękujemy za wsparcie rzeczowe i finansowe naszej Radzie Rodziców i Rodzicom, dzięki 
Wam pomalowaliśmy  Salę i łazienkę „Misiów” oraz mamy materiały na remont toalety. Bardzo dzięku-
jemy również kierownictwu sklepu Mrówka, Panu Wojciechowi Bartkowiak, który bardzo szybko odpo-
wiedział na naszą prośbę i dzięki Państwu mogliśmy pomalować, szatnię, kuchnię a także zabezpieczyć 
sprzęt ogrodowy. W czasie zawieszenia zajęć udało się nam odrestaurować sprzęty i zmienić wygląd 
pomieszczeń.

Dziękujemy również innym darczyńcom, którzy wspierają naszą placówkę, a chcą pozostać anonimowi.
                                                                                        

Dyrekcja i Pracownicy Przedszkola Nr 2

Informujemy, że od Maja otwarte jest boisko Orlik przy szkole podstawowej nr 1. Boisko otwarte będzie od ponie-
działku do piątku w godzinach 14-19 i w sobotę od 10 do 16. Ogólne zasady korzystania z boiska Orlik: Ograni-
czona ilość osób - 14 osób + 2 osoby prowadzące na każdym z boisk; brak możliwośći korzystania z szatni i węzła 
sanitarnego (poza toaletami). Przebywając na boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy
 

Animator, Marcin Ramski
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PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2

Trochę inne obchody Dnia Polskiej Nieza-
pominajki 2020 

 15 maja przypada  Dzień Polskiej Niezapominajki, 
święta  mającego na celu promowanie  walorów przyrody, 
stałe przypominanie o ochronie środowiska i zachowaniu 
różnorodności biologicznej  Polski. Święto ma również na 
celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, 
osób, miejsc i sytuacji. Dlatego pomimo panującej pan-
demii, w ramach nauczania zdalnego zaproponowałyśmy 
naszym dzieciom wspólne świętowanie Dnia Polskiej Nie-
zapominajki - Święta które na stałe wpisane jest w kalen-
darz imprez naszego przedszkola.
 Rodzice i przedszkolaki chętnie przystąpili do 
zabawy. Dzieci przebrane za niezapominajki wykonywa-
ły kolejne zadania; rozwiązywały zagadki o zwierzętach i 
roślinach, śpiewały piosenkę o niezapominajce, bawiły się 
w znane przedszkolne zabawy typu „Ja jestem niedźwia-
dek”, „Tyś jest żabka”, pokonywały tor przeszkód i wyko-
nywały zadania na kolejnych stacjach i malowały osoby 
i miejsca im bliskie. Na koniec każdy uczestnik zabawy 
otrzymywał dyplom. 
Dziś, pomimo pandemii, trochę poczuliśmy się jak w 
przedszkolu. 

„dzisiejszy dzień był niezwykle wyjątkowy, ponieważ obu-
dził u Kai radosne wspomnienia z przedszkola, jak przez 
ostatnie lata również przygotowywałyśmy strój niezapomi-
najki by później móc wesoło świętować Jej Dzień z dziećmi 
w przedszkolu :)”

„ Zdjęcie mojego ulubionego miejsca” 
 
 20 kwietnia w grupie maluszków został ogłoszony 
konkurs „ Zdjęcie mojego ulubionego miejsca”. Rodzice 
wraz z dziećmi bardzo się zaangażowali i zrobili piękne 
fotorelacje wraz  z krótkim opisem ulubionego miejsca.  
Ulubionymi miejscami Julii, Alexandra, Neli są ich ogro-
dy. Mogą w nim podziwiać przepiękne, kolorowe kwiaty, 
uwielbiają się huśtać na huśtawce albo leniuchować na 

hamaku, obserwować 
ptaki a latem zrywać 
owoce. Uwielbiają spę-
dzać tam czas ponieważ  
w ogrodzie nigdy im się 
nie nudzi i zawsze znajdą 
coś do zrobienia. Ulu-
bionym miejscem Bła-
żeja jest niebieski szlak 
rowerowy w Piastowie. Błażejek uwielbia jeździć tam na 
rowerze, rzucać bomby piaskowe oraz wspinać się po be-
lach słomy. Ulubionym miejscem Leny jest Złoty Widok  
w Szklarskiej Porębie. Lena uwielbia  jeździć tam z rodzi-
cami ponieważ jest tam cicho i spokojnie, uwielbia słu-
chać śpiewu ptaków oraz szumu drzew. Kacperek uwielbia 
spacerować ścieżka leśną, która znajduje się koło Zakrętu 
Śmierci i prowadzi do rozwidlenia drogi Biała Dolina – 
Wysoki Kamień. Po drodze uwielbia pokonywać naturalne 
przeszkody np. przechodzenie po pniach. Zawsze zagląda 
do paśnika dla zwierząt i sprawdza czy mają jeszcze jedze-
nie. Uwielbia zakradać się tam po cichu ponieważ zawsze 
ma nadzieję, że zobaczy sarny i jelenie. Damiana ulubio-
nym miejscem są kolana jego mamy. Uwielbia siedzieć na 
kolanach i się przytulać oraz wygłupiać.  Konkurs odbywał 
się w formie online z powodu panującej pandemii. Nagro-
dzone dzieci to: Damian, Lena, Kacper, Julia, Nela, Ale-
xander, Błażej.  Nagrody zostaną rozdane w przedszkolu.  
Serdecznie gratulujemy laureatom i dziękujemy za zaanga-
żowanie rodzicom i dzieciom.  
                                                                             J. Monastyrska 

Album naszego miasta 

  Realizacja edukacji regionalnej jest możliwa 
także podczas zdalnego nauczania. Nasze przedszkolaki 
zabawiły się  w przewodników, którzy chcą zachęcić tu-
rystów, ale również mieszkańców do zwiedzania naszej 
miejscowości.  Nasza mała Ojczyzna, nasz region wi-
dziany oczami dzieci, okazał się niezwykle interesujący: 
ważne miejsce, a jednocześnie bardzo bliskie przedszko-
lakom  - to nasze przedszkole, pobliski kościół, dworzec 
kolejowy,  a także Bobrowe Skały, Rezerwat Krokusów, 
Skalny Tunel w Michałowicach, Wodospad Szklarki i 
Wodospad  Kropelka. Dzięki aktywnej postawie dzieci i 
rodziców powstały prace wykonane różnymi technikami: 
kredkami, kolorowym papierem, farbami a nawet  prace 
przestrzenne. Dzieci mogły również wysłać swoje prace 
na III Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Moje mia-
sto – moja duma”, (konkurs on – Line) – niektórzy rodzi-
ce skorzystali z tej propozycji. Wierzymy, że już niedługo 
wspólnie wyruszymy na wycieczki, by podziwiać piękno i 
różnorodność naszej miejscowości, a nasi mali przewod-
nicy uczą nas już teraz przywiązania do rodzinnych stron 
ukazując piękno naszego miasta. Wszystkim rodzicom i 
dzieciom serdecznie dziękujemy za zaangażowanie. 
                                                                M. Janasz, K. Romańska
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Od szkolnego gwaru, przez poligon, konferencyjną salę, 
naukę on-line do konsultacji

Od 12 marca br. ucichł szkolny gwar w Zespole Szkól Technicznych i Licealnych w Piechowicach, życie jednak piechowickiej 
szkoły średniej nie zamarło. Przestrzegając wszelkich ograniczeń epidemiologicznych, pracuje dyrekcja, pedagog, admini-
stracja, obsługa, co jakiś czas wstąpi nauczyciel. Odbywa się jednak niewidzialna na zewnątrz nauka, bowiem od 25 marca 
ruszyło zdalne nauczanie wg nowego planu lekcji. W domach, przed monitorami komputerów zasiedli nauczyciele, ucznio-
wie, by wykorzystując platformy classroomu, meetu kontynuować naukę. Dla tych pierwszych szybki kurs wykorzystania 
platform internetowych przygotowali nauczyciele-informatycy. Uczniowie, za radą nauczycieli przedmiotów zawodowych 
i własnych już umiejętności szybciej, lub wolniej „wchodzili”, nie bez kłopotu z interrnetem w tryb zdalnego nauczania.

W tej ciszy zdalnego nauczania, warto przypomnieć waż-
niejsze wydarzenia z życia uczniów, z tej aktywniejszej części 
roku szkolnego, sprzed 12 marca, tym bardziej, że uczestni-
czyły w nich trzy oddziały pierwszoklasistów – technikum i 
jedna klasa licealna. Ta ostatnia ponownie ruszyła w ZSTiL 
po kilkuletniej przerwie, i aktywnie włączyła się nurt życia 
szkoły o profilu technicznym, zachowując swoją ogólno-
kształcącą odrębność. W licealnej klasie uczniowie uczą się 
w dwóch profilach: policyjnym i ratownictwa medycznego. 

Uczniowie tej klasy, zdominowanej liczebnie przez dziew-
czyny, uczestniczyli w obozie szkoleniowym, zawodach 
wspólnie z uczniami „wojskowymi”. W dniach 21–23 paź-
dziernika 2019 r., grupa 13 uczennic i uczniów-licealistów i 
techników w policyjnych i wojskowych mundurach uczest-
niczyła w obozie wojskowym w koszarach 23. Śląskiego 
Pułku Artylerii w Bolesławcu. Uczniowie poddani zostali 
rygorom szkolenia wojskowego od pobudki (6:30) i zapra-
wy porannej, do capstrzyku (22:30). Zajęcia prowadzili żoł-
nierze z jednostki. Podczas obozu szkolili się m. in. z musz-
try, regulaminów wojskowych, strzelania, rzutu granatem 

(na celność i odległość), pokonywania toru przeszkód. 
Szczególnego wysiłku wymagał ten ostatni, w żargonie woj-
skowym nazywany „małpim gajem” W hali gimnastycznej 
uczniowie pokonywali bojowy tor sprawnościowy. O godz. 
20:00 wszyscy maszerowali na basen. Dzień szkoleniowy 
kończył się czyszczeniem butów, wystawieniu ich na kory-
tarz, toaletą i głośną komendą: „Na kompanii capstrzyk”. 
Na zakończenie obozu, za duże zaangażowanie i dobre wy-
niki w szkoleniu, upominkami wyróżnieni zostali: Mariola 
Salak i Domink Zinkiewicz. Wszyscy uczniowie otrzymali 

certyfikaty ukończenia szkolenia.

Czteroosobowa drużyna uczniów naszej szkoły z II i III kla-
sy wojskowej w dniach 10–11 października 2019 r. uczest-
niczyła w III Zawodach Użyteczno-Bojowych Klas Mundu-
rowych Województwa Dolnośląskiego w Kłodzku. W skład 
drużyny wchodzili: Krzysztof Wawrzyniak, Maciej Jabłoń-
ski, Bartosz Beresiński i Michał Skowroński. W koszarach 
i na poligonie 22. Karpackiego Batalionu Piechoty Górskiej 
w Kłodzku  zawodnicy rywalizowali  m. in. na wojskowym 

torze przeszkód, strzelnicy, w udzielaniu pierwszej pomocy 
przedmedycznej, pokonywaniu przeszkody wodnej z uży-
ciem techniki linowej, rzucie granatem oraz terenoznaw-
stwie. Nasi uczniowie wśród dziesięciu drużyn, wywalczyli 
piąte miejsce. Drużyna otrzymała dyplom uczestnictwa.

W listopadzie grupa uczniów z klasy I i III technikum 
elektrycznego uczestniczyła w wycieczce do elektrowni 
„Turów” w Bogatyni. Wycieczki te weszły na stałe do ka-
lendarza roku szkolnego technikum. Uczniowie mogli za-
znajomić się z wytwarzaniem energii elektrycznej z paliw 
kopalnych w jednej z najnowocześniejszych elektrowni w 
Polsce. Podczas zwiedzania zakładu energetycznego pozna-
li  cały proces technologiczny — od składowania, mielenia i 
spalania węgla brunatnego, poprzez zamiany wody na parę 
napędzającą turbiny generatorów, do wytwarzania energii 
elektrycznej w generatorze i jej przesyłu liniami wysokiego 
napięcia do Krajowej Sieci Elektroenergetycznej. 
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Grupa uczniów z naszej szkoły uczestniczyła w konferen-
cji „Bezpieczna szkoła – pewny uczeń – spokojny rodzic” 
zorganizowanej przez Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w Jeleniej Górze. Na konferencji poruszano 
problemy bezpieczeństwa uczniów i nauczycieli w szko-
le. Przedstawiciel Policji omówił procedury postępowania 
szkoły i metody współpracy z Policją. Nasi uczniowie: Mar-
cin Kolasiński i Krystian Kozek mówili o możliwościach 
e-sportu w umacnianiu pozytywnych emocji w relacjach 
międzyludzkich, rozładowywaniu agresji. Uczniowie z klas 
mundurowych, m. in. Krzysztof Wawrzyniak, Bartek Bere-
siński, Kajetan Nowakowski, Michał Skowroński, Bogusław 
Wrona, uczestniczyli w pokazach przygotowanych przez 
Komendę Miejską Policji w Jeleniej Górze oraz prowadzą-
cego konferencję — Zygmunta Korzeniewskiego.

28 listopada 2019 r. na strzelnicy Ligi Obrony Kraju odbył 
się turniej „O puchar komendanta Policji w Jeleniej Górze”. 
Naszą szkołę reprezentowali: Mariola Salak, Alicja Szwinta, 
Weronika Gawdzis, Norbert Kowalik, Bartłomiej Madej i 
Krzysztof Wawrzyniak. Drużyna Zespołu Szkół Technicz-
nych i Licealnych zajęła trzecie miejsce. Zwycięzcą indywi-
dualnym zawodów został uczeń naszej szkoły — Norbert 
Kowalik.

Dnia 4 grudnia br. 45 uczniów naszej szkoły wyjechało 
na wycieczkę szkolną do Drezna. Podczas całodziennego 
pobytu uczniowie zwiedzili zespół pałacowy Zwinger, a 
w nim m.in. Galerię Malarską Dawnych Mistrzów (dzie-
ła Tycjana, Rubensa, Canaletto), Zamek - dawną siedzibę 
dynastii Wettynów. Zobaczyli również Katedrę Hofkirche-
-największy katolicki kościół w Saksonii oraz Frauenkirche 
– Kościół Marii Panny. Niewątpliwą atrakcją  była wizyta na 
najstarszym w Niemczech jarmarku bożonarodzeniowym 
- Weihnachtsmarkt. Drezdeński jarmark nazywany jest 
Striezelmarkt, to wizytówka miasta w okresie przedświą-
tecznym. Jarmarkowi towarzyszyły różnego rodzaju wystę-
py artystyczne połączone z śpiewem kolęd oraz prezentacją 
szopek bożonarodzeniowych.

Licealiści z klasy policyjnej 15 stycznia 2020 r. szkolili się w 
Komendzie Miejskiej Policji w Jeleniej Górze. Mieli okazję 

zobaczyć z bliska jak wygląda praca policjantów. Uczniowie 
obejrzeli pomieszczenia gdzie pracują mundurowi, w tym 
stanowisko dowodzenia oraz sprzęt wykorzystywany w co-
dziennej służbie. Zapoznali się także z rodzajami środków 
przymusu bezpośredniego, broni będącej na wyposażeniu 
indywidualnym policjantów i na stanie jednostki. Każdy 
mógł przymierzyć kamizelkę, ochraniacze i hełm kulood-
porny.

5 lutego br. 29 uczennic i uczniów w granatowych i zie-
lonych mundurach składało ślubowanie w asyście pocztu 
sztandarowego Komendy Miejskiej Policji w Jeleniej Gó-
rze. Po kilkuletniej przerwie w tej podniosłej uroczystości 
uczestniczyły licealistki — uczennice klasy o profilu poli-
cyjnym. Ślubowanie rozpoczęło się od meldunku komen-
dantowi wojewódzkiemu Policji we Wrocławiu — Panu 
nadinspektorowi Tomaszowi Trawińskiemu i Pani dyrektor 
ZSTiL — Dorocie Sobczyńskiej. Na uroczystość przybyli: 
komendant Policji w Jeleniej Górze — Pan mł. inspektor 
Bogumił Kotowski, starosta powiatowy — Pan Krzysztof 
Wiśniewski, dyrektor Wydziału Oświaty Starostwa — Pan 
Sylwester Urbański, przedstawiciele Związku Żołnierzy 
Wojska Polskiego: Pan płk w st. spocz. Edward Basałygo, 
Pan mjr w st. spocz. Kazimierz Kopaniarz, Związku Komba-
tantów — uczestnik walk z niemieckim okupantem — Pan 
por. w st. spocz. Wacław Bajer. Licznie stawili się również 
rodzice uczniów składających ślubowanie Licealiści z klasy 
o profilu ratownictwa medycznego pokazali umiejętności 
nabyte podczas zajęć z języka migowego. Na zakończenie, 
mundurowi uczniowie zaprezentowali swoje wyszkolenie z 
musztry i w trzech kolumnach, przy dźwiękach “Warsza-
wianki” przemaszerowali krokiem defiladowym.

Od 12 marca  takie przedsięwzięcia już nie są organizowa-
ne, trzeba poczekać do nowego roku szkolnego. Uczniowie, 
nauczyciele, ale także i rodzice znaleźli się w innej rze-
czywistości edukacyjnej. Panuje zdalne nauczanie, wide-
okonferencje, testy na odległość. Do końca roku szkolnego 
pozostało już niewiele czasu. W ostatnim tygodniu maja 
nauczyciele rozpoczęli konsultacje dla maturzystów, z po-
czątkiem czerwca-dla pozostałych uczniów.

Zbigniew Kuśmierek
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Koło nr 9 PZERiI informuje
Od 11 marca w wyniku pandemii i obostrzeń  wprowadzonych w naszym kraju nasze biuro w POK zostało za-
mknięte. Realizacja przyjętego 27 stycznia planu działania została wstrzymana.

 Przypomnę, że w tych ponad  dwóch miesiącach 
ominęła nas realizacja dwóch wycieczek, obchody Między-
narodowego Dnia Inwalidy (impreza w OSP), rozpoczęta 
realizacja cotygodniowych spotkań impresji ruchowych,po-
południowe wieczorki taneczne i Baba Wielkanocna.    

 W tym czasie w ramach pomocy dla naszych człon-
ków i piechowickich seniorów podjęliśmy inicjatywę wyko-
nywania maseczek ochronnych  przez nasze Panie. Zaku-
piliśmy gumkę, materiały podarowały Grażyna Jędrzejek, 
Wiesława Jaracz i Grażyna Perwenis a główną pracę uszycia 
wykonała Halina Kazusek. Uszyła dla nas  340 maseczek, 

oraz szyjąc też dla innych łącznie wykonała ponad 2000 
sztuk. Tą drogą składamy Halince wyrazy uznania i wielkie 
DZIĘKUJĘ.

 Uzyskaliśmy też dzięki wsparciu Burmistrza Pie-
chowic Jacka Kubielskiego w ramach wsparcia seniorów 
przez Urząd Marszałkowski maseczki ochronne i   płyn 
dezynfekcyjny do rąk. Łącznie piechowickim seniorom 
rozdaliśmy około 550 maseczek a wymieniony płyn wyko-
rzystamy w trakcie pracy naszego biura które zacznie pra-
cować od 03 czerwca.

 Zarząd w ramach łagodzenia obostrzeń będzie po-
dejmował wszystkie możliwe działania starając się zreali-
zować zamieszczone w planie a możliwe zgodnie z przepi-
sami sanitarnymi do realizacji. Chcemy zachować tematykę 
naszych inicjatyw nie trzymając się określonej w planie daty 
jego realizacji.

 Informuję o realizacji planowanego wyjazdu na 
wczasy do Dźwirzyna w dniach 30.06. do 12.07.2020 r. Pro-
wadząc rozmowy w tym temacie uzyskałem zapewnienie 
o przygotowaniu zarówno ośrodka Ośrodka „MAJED” jak 
i transportu w pełni spełniające wymogi sanitarno epide-
miologiczne. Szczegóły w biurze naszego koła od 03 czerw-
ca.

Henryk Janowski

PODZIĘKOWANIE
 
 Od wielu lat Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej „SZKOLNA 15” czynił starania  o remont chodnika przed 
budynkiem. Cieszy nas, że remont ten został włączony do zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja Osiedla Szkolna,” 
którego realizacja została podzielona na etapy.
 
Jesteśmy usatysfakcjonowani faktem realizacji pierwszego etapu inwestycji wartości ponad 600 tys. zł. od Szkolnej 
15. Wykonanie chodników, drogi komunikacyjnej z parkingiem i kompletnej pozostałej infrastruktury wyraźnie  
poprawiają komfort naszego zamieszkania.
 
Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej i Mieszkańcy bloku  „SZKOLNA 15” składają serdeczne podziękowania za reali-
zację inwestycji:  
- Burmistrzowi Piechowic – Jackowi Kubielskiemu;
- Radzie Miasta Piechowice  i radnemu Radosławowi Bieńkowi;
- Pracownikom Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej; 
- Przedsiębiorstwu VOYAL Jacka Wojciechowskiego  z Siedlęcina; 
- Piotrowi Woźniakowi – Kierownikowi ds. Technicznych Brygady Remontowej  w Zakładzie Usług Komunalnych;  
- Leszkowi i Markowi Poperom  z Zakładu Ślusarskiego w Piechowicach

Stanisław  Łabęcki
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Informacja o programie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej we Wrocławiu - Oddział w Jeleniej Górze.

Informator Piechowicki
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO

WYDAWCA  :  Urząd Miasta Piechowice, ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice, tel. 75 75 489 00. Nakład : 1200 egz. SKŁAD, OPRACO-
WANIE 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/informator



To działanie, dzięki któremu wiersze piechowickich autorów dosłownie i w przenośni „wyjdą na ulicę”. 

W ostatnich dniach maja główne słupy i tablice ogłoszeniowe Pie-
chowic ożywi doskonała poezja autorstwa:

- Anny Ciupińskiej

- Sary Kowalewskiej

- Urszuli Musielak

- Bartka Stanisza-Podgórskiego

- oraz Wiktorii Zawadziłło.

Są to zarówno młodzi jak i dojrzali autorzy, którymi śmiało mo-
żemy się pochwalić. Ich wrażliwość i postrzeganie świata są nie-
tuzinkowe. Słowami potrafią przenieść nas w wielowymiarowe 
obrazy pełne piękna i emocji. Zachęcamy wszystkich do chwili 

zadumy, uśmiechu i refleksji, które każdemu z nas są potrzebne.

Piechowicką poezję będziemy promować nie tylko na plakatach. 
Równolegle wiersze będzie można przeczytać również na stro-
nach: www.piechowice.pl , www.pok.piechowice.pl i facebooku 
Piechowickiego Ośrodka Kultury. Od czerwca utwory publiko-
wane będą także na łamach Informatora Piechowickiego oraz w 
galerii wystawowej POK.

Wszystkim autorom dziękujemy za włączenie się w działanie 
„Wiersze na plakatach” i mamy nadzieję, że zdobędą oni uzna-
nie w oczach odbiorców. Niech słowa tych wierszy trafią do serc i 
umysłów wrażliwych na piękno, w których jest miejsce na poezję.

Anna Kalisz

Dyrektor Piechowickiego Ośrodka Kultury


