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Informacja Burmistrza Miasta Piechowice

Drodzy Mieszkańcy,
poniżej przedstawiam kilka informacji dotyczących naszego miasta. 

 Po pierwsze, wreszcie ruszyła długo oczekiwana budowa obwodnicy naszego miasta. 
 W dniu 5.05.2021 r. inwestor przekazał plac budowy wykonawcy, którym jest spółka Budimex. 
Planowany termin zakończenia budowy to rok 2022. Przedstawiciele wykonawcy maja jednak nadzie-
ję, że zakończą inwestycje jeszcze w tym roku co może być trudne z uwagi na przedłużający się okres 
rozpoczęcia inwestycji. Mam nadzieję na szybką i mało uciążliwą realizację inwestycji, która odciąży 
główną ulicę naszego miasta od intensywnego ruchu drogowego.
 Po drugie, wiosną bieżącego roku wpłynął do mnie wniosek Zarządu Rady Osiedla Michało-
wice o powiększenie obszaru Karkonoskiego Parku Narodowego w granicach naszej gminy, z propo-
zycją różnych wariantów obszarowych. Najmniejszy wariant obejmował teren do trzeciej drogi pod 
reglami (czyli do tzw. drogi na wysoki most). Kolejny wariant obejmuje połączenie obszaru parku 
z enklawą parku przy wodospadzie Szklarki i doliny rzeki Kamiennej, a ostatni - największy obejmuje 
także utworzenie nowej enklawy parku w rejonie Cichej Doliny. W uzasadnieniu wniosku Zarząd 
Osiedla wskazał na konieczność ochrony środowiska przyrodniczego, w tym wiekowego drzewostanu 
oraz zablokowania w obrębie naszego miasta, a w szczególności w Michałowicach, planów budowy 
apartamentowców. Po otrzymaniu opinii Karkonoskiego Parku Narodowego w sprawie zasadności 
powiększenia Parku wniosek przekazałem do Rady Miasta w Piechowicach z prośbą o wydanie opinii.  
 W tej sprawie, w dniu 10 maja bieżącego roku odbyło się posiedzenie Komisji Komunalnej ds. 
Komunalnych, Rolnych i Ochrony Środowiska z udziałem zainteresowanych przedstawicieli Zarządu 
Rady Osiedla Michałowice, przedstawicieli Lasów Państwowych, w tym pracowników Nadleśnictwa 
Szklarska Poręba, Dyrektora Karkonoskiego Parku Narodowego oraz zainteresowanymi mieszkań-
cami Piechowic. Po burzliwych obradach Komisja wstrzymała się od wydania opinii do następnego 
posiedzenia. 
 Osobiście uważam, że decyzję w tym temacie należy podjąć po przeprowadzeniu konsulta-
cji społecznych i zapoznaniu mieszkańców naszego miasta z argumentami przemawiającymi za po-
większeniem parku takimi jak choćby: wprowadzenie rozszerzonej ochrony przyrody na tym terenie, 
wstrzymanie planowanych zabiegów związanych z odnowieniem drzewostanu, poprawą stanu infra-
struktury turystycznej, w tym poprawą stanu szlaków turystycznych i wytyczenie nowych szlaków. 
Wszystko to przyczyni się do rozwoju turystyki w Piechowicach. Przypominam, że rozwój ten, od 
kilkunastu lat, jest wpisany  do strategii rozwoju naszego miasta. 
 Padają również argumenty przeciwko poszerzeniu obszaru parku takie jak na przykład: ogra-
niczenie dostępu do terenów leśnych dla potrzeb organizacji imprez sportowych, braku możliwości 
prowadzenia gospodarki leśnej, czy ograniczenie wstępu do lasu poza wytyczonymi szlakami. W tym  
temacie Dyrektor KPN deklaruje, że mieszkańcy Piechowic otrzymają gwarancje prawa pozyskiwania 
płodów leśnych, takich jak grzyby czy jagody ale będą zobowiązani do okazania  na terenie parku, 
w razie ewentualnej kontroli, dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie naszego miasta. 
Są też inne argumenty za i przeciw, które w zależności, od punktu widzenia, można długo wymieniać.
 Myślę, że z uwagi na wagę wniosku będzie on długo procedowany zanim zapadanie pozytywna 
lub negatywna opinia Rady Miasta Piechowice. 
 Uważam, że rozszerzenie parku jest celowe. Należy jednak zastanowić się  nad zakresem tego 
poszerzenia i znaleźć kompromis pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami.
 Po trzecie, chcę kilka słów napisać o sprawie wyjścia Piechowic ze spółki KSWiK. 
 Jak wcześniej uprzedzałem moje jednoznaczne stanowisko w sprawie podziału Spółki KSWiK 
przez odłączenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa służącego mieszkańcom naszego miasta 
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Ważna informacja dla właścicieli działek przy ul. Prusa

i udowodnienie, że niemożliwe jest możliwe, twarda obrona interesów Piechowic, braku zgody na 
nierówne traktowanie wspólników oraz jednoznaczne stanowisko, że wola społeczności lokalnej jest 
ponad interesy wspólników stało się przyczyną rzekomej klęski ekologicznej. W związku z tym 
pragnę przypomnieć Państwu, że ścieki z oczyszczalni w Szklarskiej Porębie nie płyną od wczoraj 
do rzeki Kamiennej, ale od ponad pięciu lat i nie z powodu naszej gminy!.  
 Wskazuje że, Piechowice są zobowiązane do uporządkowania gospodarki ściekowej w naszym 
mieści, a z uwagi na brak rozbudowy sieci kanalizacji ściekowej w Piechowicach przez spółkę KSWiK 
podjąłem decyzję o budowie, w miarę naszych możliwości, sieci kanalizacji ściekowej w naszym mie-
ście. Rozumiem zdenerwowanie zainteresowanych Wspólników, którzy chcą by Piechowice nadal 
pozostawały w spółce. Pytam więc, jak to jest możliwe, że nowe oczyszczalnie ścieków KSWiK, na 
terenie Mysłakowic i Szklarskiej Poręby tak szybko wymagają modernizacji skoro oczyszczalnia 
w Piechowicach działa od ponad 20 lat i tego nie wymaga ?. 
 Uważam, że skoro nie ma możliwości skutecznej kontroli funkcjonowania spółki i zasadności 
podejmowanych przez nią decyzji inwestycyjnych to najwyższy czas rozwiązać taką Spółkę. 
 Do sprawy będę wracał w kolejnych numerach Informatora.
 Po czwarte wracam do sprawy wiaduktu w ciągu ul. Piastowskiej i ul. Kolejowej w Piechowicach. 
 Od mieszkańców padają pytania co z tym wiaduktem. Tak jak wielokrotnie mówiłem i pisałem 
chcę wybudować wiadukt w ciągu ul. Piastowskiej. Przygotowałem koncepcje tego wiaduktu, która 
była prezentowana na łamach jednego z informatorów. Jednak w obecnej chwili w budżecie miasta nie 
ma kwoty przeznaczonej na budowę wiaduktu. 
 Odpowiadam, że wybudowanie wiaduktu będzie możliwe wtedy gdy w budżecie miasta będą 
środki finansowe na  dokumentację projektową niezbędną do uzyskania pozwolenia na budowę. Przy-
gotowanie takiej dokumentacji pozwoli na  zabieganie o uzyskanie dofinansowania tak ważnej inwe-
stycji dla Piechowic, która przecież da możliwość bezkolizyjnego wjazdu i wyjazdu na drogę krajową, 
a w przypadku zamknięcia wiaduktu na drodze krajowej, także, w miarę bezkolizyjny objazd przez 
Piechowice.

Burmistrz Miasta Piechowice
Jacek Kubielski

Na rok bieżący zaplanowano realizację zadania pn.: 
„Przebudowa ul. Szymborskiej od skrzyżowania 

z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. Prusa oraz 
przebudowa ul. Prusa od skrzyżowania z ul. Szymbor-
skiej do skrzyżowania z ul. Orzeszkowej”. Zamówienie 
udzielane będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”. 
W ramach inwestycji wykonana zostanie na ww. od-
cinkach dróg nawierzchnia z betonu asfaltowego jezd-
ni o szerokości 5 m oraz obustronne chodniki szer. 2m 
z nawierzchnią tłuczniową a także zjazdy na posesje. 
Wzdłuż tych odcinków dróg zlokalizowane są przyle-
głe działki jeszcze niezabudowane oraz nie ukończone 
budowy. W pasie drogowym przebiegają sieci infra-
struktury technicznej, do których wykonywane będą 
przyłącza budynków. Właściciele nieruchomości nie-
zabudowanych oraz nieruchomości na których pro-
wadzone są budowy a nie wykonano jeszcze przyłączy, 
powinni zaplanować ich wykonanie do końca sierpnia 
2021r. Po ułożeniu nawierzchni asfaltowej, zarządca 
drogi narzuci inwestorom obowiązek wykonywania 

w pasie drogi przyłączy przewiertami sterowany-
mi, zabraniając wykopów otwartych, co znacznie 
zwiększy koszty budowy przyłączy. Należy również 
przewidzieć konieczność, na działkach niezabudo-
wanych, na które nie zostały wydane uzgodnienia 
lokalizacji zjazdów, jak najszybszego zgłoszenia 
się właścicieli do Urzędu Miasta w Piechowicach 
o uzgodnienie lokalizacji zjazdów. 
 W formule „zaprojektuj i wybuduj” wyko-
nawca, w miejscach gdzie właściciele nieruchomości 
nie zaplanowali jeszcze lokalizacji zjazdów, wykonaw-
ca projektu przebudowy ww. dróg sam zaprojektuje  
lokalizację zjazdów. W tym stanie rzeczy właściciele 
nieruchomości zlecając sporządzenie projektów za-
gospodarowania terenu będą zmuszeni dostosować 
lokalizację budynków na działkach do zaprojektowa-
nych i wykonanych wjazdów.

Andrzej Proczek
Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji 

i Gospodarki Komunalnej
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Informacje o inwestycjach

Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Szkolne.
Rozstrzygnięty został przetarg na wyłonienie wy-

konawcy zadania pn: „Budowa sieci kanalizacji desz-
czowej w ramach zagospodarowania terenu pomiędzy 
budynkami istniejącej zabudowy przy ul. Szkolnej 
w Piechowicach Etap II w ramach RFIL”. 30 kwietnia 
2021r podpisano umowę z wykonawcą Konsorcjum 
firm:
Lider: Karkonoskie Przedsiębiorstwo Robót Drogo-
wych Sp. z o.o.
58-533 Mysłakowice ul. Daszyńskiego 16F
Partner: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
„KAMA” Rzońca Ryszard, 58-533 Mysłakowice   
ul. Daszyńskiego 16F.
Wartość umowy na wykonanie tego zadania opiewa 
na kwotę 622 899,61 zł  brutto
Wykonawca zobowiązany jest zakończyć roboty bu-
dowlane w terminie do dnia 30.09.2021 r.
Roboty budowlane rozpoczęte zostaną jeszcze w maju 
br. W ramach zadania wykonawca sporządzi i wdro-
ży projekt czasowej organizacji ruchu. Przebieg sieci 
kanalizacji deszczowej odbywać się będzie uliczka-
mi, chodnikami, parkingami i częściowo zieleńcami 
osiedla Szkolne. W trakcie wykonywania robót wy-
stąpią okresowe utrudnienia w ruchu i parkowaniu 
samochodów. W związku z tym, uprasza się miesz-
kańców o wyrozumiałość dla wykonawcy robót i sto-
sowanie się do wprowadzonej czasowej organizacji 
ruchu.  
Drugi etap budowy ul. Reja.
 W dniu 5 maja 2021r dokonano otwarcia ofert 
na wyłonienie wykonawcy inwestycji pn.”„Rozbudowa 
sieci kanalizacji deszczowej w Piechowicach. Przebu-
dowa ulicy Reja wraz z budową kanalizacji deszczo-
wej”, w ramach której  wykonana zostanie dodatkowo 
nawierzchnia asfaltowa na zatoczce i końcówce ulicy 
Reja oraz pas zieleni i roboty przygotowawcze pod bu-
dowę jednostronnego chodnika i utwardzenie wjaz-
dów na posesje. Do przetargu przystąpiło czterech 
wykonawców. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie 
umowy w wybranym wykonawcą planowane jest na 
maj br. 
Schron przeciwlotniczy przy ul. Cieplickiej.
 W kwietniu br. wykonano odsłonięcia wejść 
do schronu – szczeliny przeciwlotniczej z czasów  
II wojny światowej, w rejonie ogródków działkowych 
przy ul. Cieplickiej. Odsłonięto 3 wejścia do schronu 
ze schodami. Wykonywana jest inwentaryzacja geo-
dezyjna schronu. Zabezpieczono wejścia do schronu 
przed dostępem osób postronnych. Gmina Miejska 
Piechowice uzyskała dofinansowanie w wysokości  

210 000 zł na wykonanie prac związanych z upamięt-
nienie tego miejsca oraz zapewniono środki własne 
w budżecie gminy.
 Prace zabezpieczające wykonywane będą jako 
Etap I programu z zakresu kultury i ochrony dziedzi-
ctwa narodowego ogłoszonego przez Ministra Kultu-
ry, dziedzictwa Narodowego i Sportu : „Miejsca Pa-
mięci i Trwałe Upamiętnienia w Kraju 2021”. Gmina 
Miejska Piechowice uczestniczyła w tym konkursie 
i uzyskała dofinansowanie tego zadania. 
 Zadanie dotyczy odtworzenia i upamiętnie-
nia założonego na przełomie 1941/1942 obozu pracy 
w Piechowicach. W oddziale stalagu VIII A przeby-
wali m.in. jeńcy z Francji, Włoch, Słowacji, Ukrainy 
a także uczestnicy Powstania Warszawskiego. Zadanie 
objęte wnioskiem jest I częścią projektu dotyczące-
go odtworzenia infrastruktury, faktów historycznych 
związanych z miejscem pamięci w formie parku histo-
ryczno – edukacyjnego.
 Zakres zadania obejmuje prace konserwator-
sko – budowlane m.in: uporządkowanie terenu, od-
słonięcie zachowanej infrastruktury pod nadzorem 
konserwatora zabytków, wykonanie dokumentacji 
technicznej po dokonaniu prac odkrywkowych, kon-
serwację tuneli, wykonanie schodów i zabezpieczenie 
wejść do tunelów, doprowadzenie oświetlenia, wyko-
nanie tablicy informacyjnej. 
Planowany zakres robót:
Elementy składowe zadania (program, opis poszcze-
gólnych działań) Program prac remontowo-kon-
serwatorskich. Prace remontowo-konserwatorskie 
prowadził będzie podmiot wybrany w drodze zamó-
wienia publicznego. Zakres prac przewidzianych do 
realizacji w roku 2021:
1. Roboty ziemne na terenie objętym zadaniem - upo-
rządkowanie terenu pod nadzorem konserwatorskim 
i archeologicznym – wywóz nieczystości, odpadów, 
wycinka samosiejek
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2. Odsłonięcie wejść do systemu tuneli, uprzątnięcie 
nieczystości wewnątrz tuneli, wody.\
3. Ocena zakresu prac konserwatorsko-remontowych 
koniecznych do wykonania w ramach zadania wraz ze 
sporządzeniem dokumentacji technicznej.
4. Prace remontowo - budowlane, w tym m.in:

- konserwacja systemu tuneli - zewnętrzna i we-
wnętrzna,
- budowa schodów betonowych do tuneli wraz 
z balustradami, zabezpieczenie wejść,
- doprowadzenie zasilania elektrycznego na potrze-
by ochrony miejsca pamięci (alarm, monitoring, 
oświetlenie infrastruktury),
- dostosowanie układu komunikacyjnego dla osób 
o różnym stopniu niepełnosprawności,,
- prace inne (konserwatorsko -remontowe) nie-

zbędne do wykonania, wynikające z uporządkowa-
nia terenu.

5. Elementy małej architektury m.in.:
- tymczasowa tablica informacyjna,
- kosze na śmieci,
- ławki,
- oznakowanie dojazdu do miejsca pamięci.

 Dalsze prace możliwe zostaną po uzyskaniu 
uzgodnień konserwatorskich, sporządzeniu doku-
mentacji projektowej i uzyskaniu niezbędnych po-
zwoleń budowlanych.

Andrzej Proczek
Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji 

i Gospodarki Komunalnej

Informacja dla osób dzierżawiących 
nieruchomości gruntowe od Gminy

Burmistrz Miasta Piechowice przypomina osobom dzierżawiącym 
nieruchomości gruntowe od Gminy Miejskiej Piechowice, którym 

umowy zawarte z Gminą kończą się w maju, czerwcu lub początkiem 
lipca 2021 r., że zgodnie z treścią zawartych umów, w przypadku woli 
dalszego korzystania z nieruchomości, dzierżawca zobowiązany jest 
zwrócić się z pisemnym wnioskiem o przedłużenie umowy na trzy 
miesiące przed upływem terminu jej obowiązywania.
 Mając na uwadze zasadę równego traktowania mieszkańców 
Gminy, od czerwca 2021r. r ruszy intensywna kontrola gruntów gmin-
nych w celu wykrycia przypadków korzystania z gruntu gminnego bez 
obowiązującej umowy dzierżawy. Zgodnie z zapisem § 16 pkt. 1 Za-
rządzenia Nr 23/2021 Burmistrza Miasta Piechowice z dnia 5 lutego 
2021 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę 
gruntu stanowiącego własność Gminy Miejskiej Piechowice:
„1.Ustala się opłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości gminnej 
w wysokości:
1) 100% czynszu dzierżawnego - płaconego w okresie poprzedzającym 
bezumowne korzystanie z gruntu gminnego, w przypadku, gdy umowa 
nie została zawarta bez winy dotychczasowego dzierżawcy,
2) 150% czynszu dzierżawnego -płaconego w okresie poprzedzającym 
bezumowne korzystanie z gruntu gminnego, 
3) 300% czynszu dzierżawnego - w przypadku, gdy nieruchomość gmin-
na nie była uprzednio dzierżawiona”.
 Wobec powyższego, Burmistrz Miasta zaprasza wspomniane 
osoby do niezwłocznego składania wniosków o przedłużenie umów 
dzierżawy lub ewentualnie pisemnych informacji w sprawie braku za-
miaru dalszego korzystania z nieruchomości.
 Formularze wniosków w sprawach dzierżawy dostępne są do pobrania na stronie Biuletynu Informa-
cji Publicznej Urzędu Miasta w Piechowicach. W razie wątpliwości zapraszam do zasięgnięcia dodatkowych 
informacji w Referacie Nieruchomości, Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Piechowicach tel. 
75-75-48-916.

Izabela Wydrych 
Inspektor ds. gospodarowania zasobami Gminy
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Informacja w sprawie zasad sprzedaży 
gminnych lokali mieszkalnych

Jak efektywnie rozwiązywać konflikty sąsiedzkie? 

W związku z licznymi zapytaniami zainteresowa-
nych mieszkańców, Urząd Miasta w Piechowi-

cach informuje, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta 
Piechowice nr 38/VI/2015 z dnia 26 marca 2015 r. 
w sprawie zasad sprzedaży lokali, zmienionej Uchwa-
łą nr 237/XXXVIII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r., 
sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych z za-
sobu Gminy Miejskiej Piechowice w trybie bezprze-
targowym na rzecz ich najemców następuje za 100% 
wartości lokalu, ustalonej przez uprawnionego rze-
czoznawcę majątkowego.  

 Na podstawie wskazanych wyżej przepisów 
prawa miejscowego nie ma w chwili obecnej możliwo-
ści zastosowania bonifikaty przy zakupie lokalu. Bo-
nifikaty uprzednio obowiązujące znajdują zastosowa-
nie wyłącznie w przypadku najemców, którzy złożyli 
wnioski o nabycie lokalu do dnia 31 grudnia 2018 r. 
      

Zbigniew Łukaszewicz
Inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami

Urząd Miasta w Piechowicach pełni funkcję słu-
żebną wobec lokalnej społeczności, niemniej jed-

nak problemy, skargi i prośby o interwencję z jakimi 
zwracają się do tut. Urzędu mieszkańcy naszego mia-
sta, często pozostają w gestii innych organów i pod-
miotów lub mogą być przez nie załatwiane w sposób 
bardziej efektywny.
 Przedmiotem jednej z przykładowych  ka-
tegorii takich spraw są sytuacje stanowiące w swej 
istocie konflikty sąsiedzkie powstałe na tle np. użyt-
kowania przez współwłaścicieli części wspólnych bu-
dynków wielorodzinnych oraz gruntów do tych bu-
dynków przynależnych.
 Zaznaczyć należy,  że w Piechowicach pozo-
stało w chwili obecnej zaledwie kilkanaście budynków 
komunalnych. W olbrzymiej większości mieszkalnych 
budynków wielorodzinnych na skutek wyodrębnienia 
i prywatyzacji lokali powstały z mocy prawa wspólno-
ty mieszkaniowe. Są one samodzielnymi, posiadający-
mi osobowość prawną podmiotami, mającymi prawo 
dysponowania nieruchomością w sposób dogodny dla 
mieszkańców. Ustanawiani nad nieruchomościami 
Zarządcy, odpowiedzialni są nie tylko za zachowanie 
ładu i dobrego stanu technicznego nieruchomości, ale 
przede wszystkim do podejmowania działań na rzecz 
i w zgodzie z wolą wyrażoną przez większość lokato-
rów.   
 Bieżące utrzymanie porządku i organizacja 
korzystania z nieruchomości odbywać się powinna 
w tych przypadkach w oparciu o zasady wynikające 
z przepisów prawa powszechnego oraz  ustalone przez 
wspólnoty w uchwałach, regulaminach i innych pra-

wem przewidzianych formach.  Wszelkie zaś kwestie 
problematyczne stąd wynikające pozostają poza 
kompetencją Urzędu Miasta i zgłaszane powinny 
być zarządcom nieruchomości i zarządom wspól-
not.  
 Inną kategorią spraw zgłaszanych pracowni-
kom Urzędu Miasta Piechowice są sąsiedzkie podej-
rzenia o dokonywanie wykroczeń przeciwko środo-
wisku. Zgłoszenia takie są rozpatrywane przez Urząd 
zgodnie z właściwością, przy czym należy zaznaczyć, 
iż możliwości wykonywania kontroli nieruchomości 
w momencie zdarzenia jest zdecydowanie ograniczo-
ne ze względu na specyfikę pracy urzędu. 
 Tak więc w przypadkach pilnych, niecier-
piących zwłoki i – zwłaszcza - zaobserwowanych 
w godzinach uniemożliwiających pracownikom urzę-
du podjęcie interwencji w czasie trwania zdarzenia, 
zasadne będzie powiadomienie Policji lub innych 
organów, które mają możliwość podjęcia bezpo-
średniego efektywnego działania. 
 Zarówno immisje jak i wszelkie działania 
mające negatywne oddziaływania na nieruchomości 
sąsiednie, stanowią podstawę do wystąpienia przez 
ich właścicieli do sądu powszechnego przeciwko 
właścicielom nieruchomości z których pochodzą,  
z roszczeniem o zaniechanie naruszeń.
      

Monika Śpiewak
    Kierownik Referatu 

Nieruchomości Geodezji 
i Ochrony Środowiska 
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Nadeszła wiosna, a wraz z nią rozpoczął się okres lęgowy ptaków

Ile żywności marnujemy w Polsce?

Burmistrz Miasta Piechowi-
ce przypomina o trwającym 

od 1 kwietnia do 15 września 
okresie lęgowym ptaków, pod-
czas którego ptaki dobierają się 
w pary, składają jaja i wychowu-
ją młode.  Jest to również czas 
szczególnej ochrony ich sied-
lisk i miejsc bytowania, a więc 
głównie w obrębie korony drzew. 
W zależności od panujących wa-
runków pogodowych oraz prze-
dłużającej się zimy, okres lęgowy 
może się nieznacznie przesunąć, 
a także należy pamiętać o tym, że 
każdy gatunek różnie rozpoczy-
na lęgi. Podczas trwania okresu 
lęgowego, miejsca gniazdowania 
ptaków oraz ich ostoje nie mogą 
być niszczone. Zgodnie z Rozporządzeniem Mini-
stra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie 
ochrony gatunkowej zwierząt, w okresie lęgowym za-
kazuje się m.in.: niszczenia, usuwania lub uszkadzania 
gniazd, umyślnego zabijana ptaków oraz umyślnego 
ich płoszenia lub niepokojenia w miejscach noclegu, 
w miejscach rozrodu lub wychowu młodych.
 Drzewa i krzewy są często ostoją dla ptaków, 
zwłaszcza w okresie lęgowym. Niekiedy utrudnione 
jest dostrzeżenie gniazda pomiędzy gęstymi gałęzia-
mi drzew lub krzewów, dlatego tym bardziej usuwa-
nie roślinności w tym czasie niesie za sobą ryzyko 
złamania wyżej wymienionych zakazów. Naruszenie 
zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną, 
o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środo-
wiska jest wykroczeniem i podlega karze aresztu lub 
grzywny (na podst.: art. 131 pkt. 14 ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody). 

 
 W przypadku konieczności przeprowadzenia 
prac mających na celu usunięcie drzewa lub krzewu 
oraz gdy ich usunięcie przyczyni się do naruszenia za-
kazów poprzez zniszczenie lub uszkodzenie gniazda, 
należy uzyskać zgodę Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska.
 W związku z powyższym, Referat Ochrony 
Środowiska prosi o szczególną rozwagę przy podej-
mowaniu decyzji o usunięciu drzew i krzewów pod-
czas okresu lęgowego ptaków oraz zwraca się z proś-
bą, by w miarę możliwości przesunąć prace na czas od 
października do marca. 

Anna Soból
Podinspektor ds. ochrony środowiska

Marnowanie żywności to istotny problem glo-
balny. Najnowsze badania wykazują, że coraz 

większa ilość jedzenia nadającego się do spożycia tra-
fia do koszy na śmieci. Raport przeprowadzony przez 
Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut 
Badawczy w ramach projektu PROM wykazuje, iż 
w Polsce co roku marnuje się prawie 5 mln ton żyw-
ności a co sekundę wyrzucanych jest 153 kg jedzenia. 
Skala marnowania żywności w naszym kraju jest na 
tyle duża, że na tle Unii Europejskiej Polska zajmu-

je niechlubne 5 miejsce. Według ekspertów to przede 
wszystkim gospodarstwa domowe stoją za największą 
stratą artykułów spożywczych. Głównymi przyczyna-
mi marnotrawstwa żywności jest przeoczenie terminu 
ważności, przygotowanie zbyt dużej ilości jedzenia jak 
również zakup nadmiernej ilości produktów. Polacy 
przyznają się, że najczęściej wyrzucają gotowe i nie-
spożyte posiłki, ale również pieczywo, owoce, warzy-
wa, wędliny i jogurty. 

c.d str. 13
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 Wyrzucanie żywności nadającej się jeszcze 
do spożycia ma znacząco negatywne odzwiercied-
lenie w środowisku, ponieważ ich rozkład jest źród-
łem powstawania trującego metanu oraz zwiększenia 
emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Niespożyte 
jedzenie to także negatywne konsekwencje ekono-
miczne, a więc marnowanie wody, gleby, energii oraz 
ludzkiej pracy niezbędnejdo wyprodukowania żyw-
ności. Ponadto, działania te mają również swój odzew  
w aspekcie społecznym. Podczas gdy z roku na rok 
obserwowany jest wzrost nadprodukcji i marnowania 
żywności, jednocześnie na świecie narasta problem 
głodu.
 Istotne jest zwiększenie świadomości społecz-
nej na temat marnowania jedzenia jak również tego,
że rozkładająca się żywność jest jednym ze źródeł za-
nieczyszczania środowiska, prowadzi do wyczerpy-
wania się zasobów naturalnych, a przede wszystkim 
stanowi realne zagrożenie dla bezpieczeństwa żyw-
nościowego na świecie. 
 Jak zatem ograniczyć działania prowadzące 
do marnowania żywności, która jeszcze nadaje się do 
spożycia?
1. Planowanie zakupów – warto przygotować listę  
z najważniejszymi artykułami spożywczymi, aby 
uniknąć kupienia za dużej ilości oraz niepotrzebnej 
żywności. 
2. Rozróżnianie etykiet „najlepiej spożyć przed” oraz 
„należy spożyć do” – pierwsze oznacza, że najlepiej 
spożyć dany produkt przed tą datą, jednak nie zaszko-
dzi nam zjedzenie również później. Natomiast drugi 

termin oznacza, iż po upływie daty przydatności do 
spożycia produkt nie nadaje się do zjedzenia. 
3. Odpowiednia kolejność – istotne jest, aby produkty 
zakupione wcześniej lub z krótszym terminem przy-
datności do spożycia powinny stać jako pierwsze na 
półkach lub w lodówce. Produkty zakupione później 
lub z dłuższym terminem ważności warto ustawić  
z tyłu. Istotne jest, aby produkty o krótszej dacie przy-
datności i ustawione z przodu zostały zużyte w pierw-
szej kolejności. 
4. Zamrożenie żywności – jeżeli jedzenia zostało zbyt 
dużo warto je jak najszybciej zamrozić i wykorzystać 
w inny dzień oraz do innych potraw. 
5. Dziel się jedzeniem – warto dzielić się jedze-
niem, które nie zostało przez nas użyte. W tym 
celu warto udać się do jadłodzielni, gdzie z osoba-
mi najbardziej potrzebującymi możemy podzielić 
się pełnowartościowym jedzeniem. Coraz częściej  
w miastach pojawiają się również tzw. Lodówki Spo-
łeczne, do których również możemy umieścić żyw-
ność, którą nie wykorzystaliśmy, ale nadaje się jeszcze 
do spożycia. 

Anna Soból
Podinspektor ds. ochrony środowiska

Źródła: 
Ekoekonomia.pl. 2021. „Marnowanie żywności musi się skończyć” https://
ecoekonomia.pl/2021/04/02/tony-jedzenia-laduja-w-smietnikach/?utm_
source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tony-jedzenia-laduja-w-
-smietnikach (z dn. 06.05.21 r.)
Teraz-srodowisko.pl. 2020. „W Polsce w każdej sekundzie do kosza trafia 150 
kg żywności” https://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/PROM-bada-
nia-marnowanie-zywnosci-w-Polsce-wyniki-9624.html (z dn. 06.05.21 r.)
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Czy warto odwlekać nieuniknione?

Seniorzy zagrożeni nie tylko przez wirusa

Resort Finansów wprowadził w dniu 20 lutego 
2021 roku nowelizację Ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administra-
cji. Zmiana ta, wbrew pozorom ma spore znaczenie 
nie tylko dla organów egzekucji administracyjnej, ale 
także a właściwie przede wszystkim dla osób zobowią-
zanych. 
 W praktyce zmieniły się koszty egzekucji ad-
ministracyjnej, a to oznacza wzrost kosztów obsługi 
i egzekwowania należności od osób i podmiotów zo-
bowiązanych wobec Gminy Miejskiej Piechowice. 
 Pierwszym działaniem windykacyjnym ze 
strony Urzędu Miasta w celu ściągnięcia należności 
jest wystawienie upomnienia. Upomnienia obejmują 
należności z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, 
podatku od nieruchomości, podatku transportowego 
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi. W tej chwili koszt upomnienia wynosi 11,60 
zł. Kosztem tym obciąża się zobowiązanego. Innymi 
słowy, zadłużenie wzrasta o powyższą kwotę. Od paź-
dziernika tego roku koszt upomnienia wzrośnie i bę-
dzie wynosił 16 zł.
 W sytuacji gdy należności objęte upomnie-
niem nie zostaną zapłacone, rozpoczyna się w Urzę-
dzie praca Podinspektora ds. windykacji. 

 Jeżeli jest dostępny aktualny numer telefo-
nu, pracownik Urzędu może zadzwonić do Państwa 
z przypomnieniem o zadłużeniu i konieczności jego 
uregulowania. Jeśli i te działania okażą się nieskutecz-
ne konieczne jest wystawienie tytułu wykonawczego 
i przekazanie go do Naczelnika Urzędu Skarbowego. 
Takie działanie generuje kolejny koszt, którym zosta-
nie obciążony zobowiązany. Jest to kwota naliczana 
przez organ egzekucyjny i wynosi 40 zł.
 Z chwilą wszczęcia egzekucji administracyj-
nej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego koszt obsłu-
gi takiego działania wynosi 100 zł. Niestety, nie jest to 
koniec opłat i kosztów związanych z egzekucją długu. 
Poborca skarbowy również pobiera prowizję i pokry-
wa koszty swoich działań. 
 Oczywiście są to środki ostateczne, stosowane 
gdy zawodzą inne metody ściągnięcia należności. Za-
wsze mogą Państwo skontaktować się z pracownikiem 
urzędu w celu omówienia dostępnych możliwości 
uregulowania swoich zobowiązań. W kolejnych nu-
merach Informatora Piechowickiego zostaną opisane 
etapy i sposoby egzekwowania opłat z innych tytułów 
należnych Gminie. Zachęcamy do lektury.

Iwona Kostrzewska
Podinspektor ds. windykacji 

Czasy zarazy nie są łaskawe dla najstarszych Pola-
ków. Oprócz faktu, że to właśnie seniorzy są oso-

bami najbardziej zagrożonymi ciężkim przebiegiem 
choroby COVID-19, również na nich skupia się wiele 
niebezpieczeństw powodowanych przez osoby nie-
uczciwe. Czas pandemii bowiem to czas wzmożonej 
aktywności wszelkiej maści oszustów i naciągaczy.
 Zgodnie z danymi Komendy Głównej Po-
licji, w minionym roku 5289 starszych osób straciło 
w wyniku przestępstw popełnionych na tzw. „legen-
dę” blisko 86 milionów złotych! Legendy te to znane 
już sposoby oszustwa metodą „na wnuczka”, ale rów-
nież ich liczne modyfikacje. Oprócz podszywania się 
pod najbliższych lub różnej maści służby, oszuści co-
raz częściej podszywają się pod osoby lub instytucje… 
walczące z pandemią.
 Izolacja domowa i rzadsze kontakty z bliskimi 
sprzyjają utracie uwagi i wpadnięcia w sidła zastawio-
ne przez oszusta. Przekonali się o tym m. in. seniorzy, 
którzy utracili majątek swojego życia po tym, jak za-
dzwoniła do nich osoba podająca się za pracownika 

służby zdrowia. Osoba 
ta poinformowała, że 
córka rozmówców leży 
w szpitalu chora na CO-
VID-19 i konieczna jest specjalna, kosztowna szcze-
pionka sprowadzana ze Stanów Zjednoczonych. Se-
niorzy, którzy odebrali taki telefon, nie zweryfikowali 
tej nowiny i przekazali mężczyźnie, który niedługo 
potem pojawił się w progu ich drzwi, kilkanaście ty-
sięcy złotych. O tym, że zostali oszukani, zorientowali 
się dopiero kilka godzin później.
 Ostatni rok przyniósł niestety wiele podob-
nych historii. Dużo z nich nie zostało zapisanych  
w statystykach policyjnych, ponieważ nie wszystkie 
tego typu przestępstwa są zgłaszane organom ścigania. 
Najlepszym sposobem ochrony przed oszustwem jest 
zapobieganie. Policja i organizacje działające na rzecz 
seniorów od lat powtarzają – weryfikujmy informacje 
które do nas docierają i stosujmy zasadę „ograniczo-
nego zaufania” do obcych.

Jakub Nyziak
Fundacja Przyszłość Pokoleń
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Polska biało-czerwona

Charytatywna zbiórka książek

Co się będzie działo?

Nie liczył się talent, ale zaangażowanie i chęć 
dołożenia swojego „ziarenka” w obchody pol-

skich Świąt Narodowych, jakimi są 1- Majowe Świę-
to Pracy, Dzień Flagi i Święto Konstytucji 3 Maja. 
Rygory sanitarne i obostrzenia związane z pande-
mią koronowirusa Covid-19 w dalszym ciągu unie-
możliwiają organizowanie wydarzeń publicznych. 
Stąd pomysł na stworzenie instalacji o nazwie BIA-
ŁO- CZERWONE OPOWIEŚCI. Jest to kolaż zło-
żony z 50 indywidualnych prac plastycznych, wy-
konanych przez mieszkańców Piechowic.
 Każda z prac zamieszczonych na frontowej 
ścianie budynku POK to wyjątkowa „opowieść” 
o naszej Ojczyźnie przedstawiona na rozmaite spo-
soby, unikalna, piękna i bardzo „biało- czerwona”. 
Dużą pomysłowością i ciekawym przedstawieniem 
tematu wykazały się dzieci i młodzież z piechowi-
ckich Szkół Podstawowych, co szczerze nas ujęło 
i za co bardzo dziękujemy.
    Ewa Romańska

Specjalista ds. wystaw POK

Miejska Biblioteka Publiczna w Piechowicach 
przekazała dary w postaci książek na potrzeby 

charytatywnej zbiórki organizowanej przez Centrum 
Rozwoju Lokalnego. Akcja polega na zbiórce książek, 
które komuś zbywają, a które zostaną wystawione na 
licytację przez Centrum Rozwoju Lokalnego wraz 
z drużyną e-wolontariuszy. Wszystkie środki pozy-
skane z licytacji zostaną przeznaczone na wsparcie 

ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodzi-
ców” oraz na zakup najpotrzebniejszych rzeczy dla 
podopiecznych Fundacji Ostoja dla Zwierząt.  Cieszy-
my się, że swoją pracą możemy wspierać dobroczynne 
inicjatywy i Państwa również do tego zachęcamy.
      

Kinga Szczap
bibliotekarz Miejskiej Biblioteki Publicznej

Pisaliśmy już na łamach Informatora Piechowi-
ckiego o otwartym konkursie ofert dla organizacji 

pozarządowych oraz jakie środki finansowe zostały 
przyznane. Ostatnio ogłoszone Rozporządzenie Rady 
Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. daję nam nadzieję, że 
w tym roku uda się zrealizować  zamierzone przed-
sięwzięcia z udziałem mieszkańców naszego Miasta. 
Poniżej przedstawiamy projekt kalendarza imprez 
miejskich oraz przybliżone terminy realizacji.  
 Oprócz przytoczonych wyżej imprez jest kil-
ka zadań cyklicznych: 
 Stowarzyszenie „Pro-Arte” przy Państwowej 
Szkole Muzycznej I stopnia imienia Janiny Garści 

w Jeleniej Górze prowadzi cykl warsztatów muzycz-
nych  połączonych z warsztatami artystycznymi dla 
dzieci w przedszkolach.       
 Polski Związek Emerytów, Rencistów i In-
walidów Koło nr 9 podjęło działania w zakresie pro-
filaktyki zdrowotnej.  Projekt „Impresje ruchowe dla 
seniorów” to ćwiczenia ruchowe, które wykorzystują 
różne  formy aktywności tj. stretching, joga, pilates 
i callanetics.
 Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Pie-
chowicach przeprowadzi otwarte zawody wędkarskie 
oraz warsztaty z  zakresu technik i metod wędkarskich 
dla młodzieży z Piechowic.  
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M-c 2021 Nazwa imprezy Główny 
organizator/partner Krótka charakterystyka

29 maj Memoriał Łukasza 
Semeriaka UKS KROKUS Zawody w biathlonie letnim 

01 czerwca Auto Dzień Dziecka Piechowicki Ośrodek 
Kultury/ Urząd Miasta

Impreza ukierunkowana na aktywizację 
rodziców i dzieci poprzez wspólne działanie 

i uczestnictwo w zabawie.

maj/czerwiec Zawody spławikowe Koło Polskiego Związku 
Wędkarskiego

Praktyczne szkolenie młodzieży wraz  
z kształceniem zdrowej rywalizacji 

wśród dzieci i młodzieży.
druga połowa 

czerwca
Otwarcie placu zabaw 

przy ul. Lipowej Urząd Miasta Otwarcie zmodernizowanego placu 
zabaw przy ul. Lipowej

lipiec Kryształowy Weekend Urząd Miasta/ Piecho-
wicki Ośrodek Kultury Doroczne święto szklarskich tradycji.

lipiec Sportowy Piknik 
Seniorów 

Polski Związek 
Emerytów Rencistów 
i Inwalidów Koło nr 9 

Impreza adresowana do piechowickich 
seniorów z możliwością uczestnictwa człon-
ków rodzin. Ma na celu integrację dziadków, 

rodziców i wnuków.

koniec lipca
Michałowickie 

Mistrzostwa 
w grillowaniu

Stowarzyszenie 
Michałowie

Zadanie przeznaczone dla rodzin i turystów 
odwiedzających Michałowice.

lipiec/sierpień Rodzinny Rajd 
Rowerowy 

Stowarzyszenie 
Michałowice

Zadanie przeznaczone dla rodzin 
z dziećmi w każdym wieku. Rajd ma się 

odbywać w kilku grupach dopasowanych do 
wieku i kondycji uczestników

wrzesień 
Biathlon 

dla każdego - biathlon 
dla Bartka

UKS KROKUS 
Zawody wpisane do kalendarza zawodów 
ogólnopolskich . Rywalizacja w biathlonie 

połączona jest z akcją charytatywną.

wrzesień Święto Pieczonego 
Ziemniaka 

Polski Związek 
Emerytów Rencistów 
i Inwalidów Koło nr 9 

Zadanie adresowane do piechowickich senio-
rów osób niepełnosprawnych oraz sympaty-
ków koła nr 9. Degustacja potraw z ziemnia-

ków przeplatana zabawami i konkursami.

październik Międzynarodowy 
Dzień Muzyki Chór Parafialny „Harfa”

 Piechowicki koncert chóru z udziałem 
zaproszonych gości.  Impreza wpisuje się 

w  ogólnoświatowe wydarzenie artystyczne.

listopad Narodowe Święto 
Niepodległości

Piechowicki Ośrodek 
Kultury/ Urząd Miasta

Uroczyste obchody dla upamiętnienia 
odzyskania niepodległości przez Polskę

 Piłkarski Klub Sportowy „Lechia Piechowice” 
realizuje szkolenie dzieci i młodzieży oraz dorosłych 
w piłce nożnej.          
 W ramach zadania dzieci i młodzież uczestni-
czy nie tylko w zajęciach sportowych  na terenie gmi-
ny ale również ma możliwość rywalizacji sportowej 
z rówieśnikami z terenu Dolnego Śląska. 
UKS KROKUS  szkoli dzieci w narciarstwie biego-
wym i biathlonie. Popularyzuje zdrowy styl życia, 
uczy zdrowej sportowej rywalizacji, promuje nasze 
miasto nie tylko w Polsce ale i za granicami kraju.   
 Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew 
Dolnośląska w ramach zadania „Wrócić na szlak” za-
mierza zrealizować rajd „Bądź Aktywny”, dwudniowy 
rajd promujący walory przyrodnicze i krajoznawcze 

oraz „piechowicką” trasę ogólnopolskiego rajdu „Gra-
nica”. W ramach cyklu spotkań Integracyjno-profilak-
tycznych dla dzieci i młodzieży przewidziane są war-
sztaty manualne, plastyczne, muzyczne oraz zajęcia 
sprawnościowe.    
 Piechowicki Ośrodek Kultury organizuje 
przez cały rok również okazjonalne wydarzenia w for-
mie pokazów, koncertów, wystaw i wernisaży.
 Ze względu na ogłoszenie na obszarze Rze-
czypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiczne-
go terminy planowanych imprez mogą ulec zmianie. 

Anna Szalej-John
Inspektor ds. promocji, kultury, sportu 

i organizacji pozarządowych
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Jana Pawła II w Piechowicach

* Pomagamy:

Kampania „Pola Nadziei” jest okazją do zaangażo-
wania się w działalność charytatywną uczniów. 

Uczniowie  naszej szkoły włączyli się do niej poprzez 
utworzenie własnego „Pola Nadziei”. Jak pisaliśmy już 
w poprzednim Informatorze, dzieci z klas I-III po-
sadziły cebulki żonkili, na skwerku przy przystanku 
w Piechowicach Średnich. Kwiatki miały być zerwane 
i sprzedane podczas świątecznego festynu. Sytuacja 
związana z obostrzeniami dotyczącymi zachorowań 
wykluczyła takie działania. Aby sprostać zobowiąza-
niom kwiaty musiały zostać ścięte przez  pracownika 
placówki. Nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej zro-
biły małe bukieciki. Akcję sprzedaży rozpowszech-
niliśmy w mediach społecznościowych.  Odzew był 
zaskakujący. Rodzice uczniów klas młodszych nie 
zawiedli. Uzyskana kwota została przekazana na  po-
trzeb podopiecznych wrocławskiego hospicjum.

* Pamiętamy: 

Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Jana Pawła II  pamiętał o Święcie Narodo-

wym jakim była 230. rocznica  uchwalenia Konstytucji 
3 maja. Przedstawiciele samorządu samodzielnie wy-
konali biało czerwone kotyliony i przynieśli do szkoły. 
Ozdobiły one okna budynku. Był to symboliczny gest 
nietypowego włączenia się uczniów do obchodów tak 
ważnego święta w historii naszego kraju. Obchodzo-
ne w tym roku Narodowe Święto Konstytucji 3 maja 
ma wyjątkowy charakter, ponieważ rok 2021 uchwałą 
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej ustanowiony został 
rokiem Konstytucji 3 Maja. Wydarzenia związane 
z uchwaleniem drugiej konstytucji na świecie oma-
wiane były podczas lekcji wychowawczych i historii.

 Op. Agata Szpala 
(nauczyciel bibliotekarz)

Informacje z Dwójeczki…..

Kwiecień w Chatce Puchatka
ZAKWITŁY POLA NADZIEI 

Na jesieni zasadzone, w zimie uśpione na wiosnę 
rozkwitły nadzieją. Nadzieją na lepszy los, na 

odrobinę choćby radości. W dniach 15 - 16 kwiet-
nia można było w przedszkolu zakupić za dowolną 
kwotę bukiecik rozkwitniętych żonkili. Pieniądze ze-
brane ze sprzedaży zostały przekazane hospicjum we 
Wrocławiu dla dzieci na zaspokajanie najważniejszych 
potrzeb podopiecznych. Dziękujemy jeszcze raz dzie-
ciom i rodzicom, za tak duże zaangażowanie w podję-
tą przez przedszkole inicjatywę „Daru Serca”. 

PIERWSZE WYJŚCIA NA NOWY PLAC ZABAW

Po czasie oczekiwania nadszedł upragniony mo-
ment dla wszystkich. Od kilku miesięcy wy-

glądaliśmy przez okna przedszkola na pracujących 
pracowników na naszym przedszkolnym ogrodzie 
i z niecierpliwością czekaliśmy na moment, gdy pra-
ce dobiegną końca i kapryśna wiosenna aura pozwo-
li spożytkować niezmierzoną dziecięcą energię  na 
nowo zamontowanych urządzeniach. 
                

Anna Kubasiewicz
wychowawca w przedszkolu Chatka Puchatka



18 Informator Piechowicki  •  Maj 2021  •  numer 05/21

Przedszkole Samorządowe nr 2 Piechowice
„Pod czerwonym muchomorem”

Świętujemy Dzień Strażaka

W grupie  „Poziomek” na początku maja odbyły się za-
jęcia podczas, których dzieci poznały pracę strażaka. 

Wzbudziły one ogromne zainteresowanie, tym bardziej, 
że w grupie mamy aż trzech rodziców, którzy są straża-
kami. W sali powstał kącik tematyczny, w którym bawiły 
się zarówno dziewczynki jak i chłopcy. Były tam nie tylko 
zabawki, ale również prawdziwe hełmy strażackie, wąż do 
gaszenia pożarów, prądownica. Każde dziecko mogło przy-
mierzyć hełm i poczuć się choć przez chwilę jak strażak. 
Poprzez bajki, książki, piosenki, grupa zapoznała się z nu-
merem alarmowym do Straży Pożarnej. Dzieci dowiedziały 
się, że strażacy nie tylko gaszą pożary, ale również są wzy-
wani do wypadków samochodowych, do wydobywania lu-
dzi spod gruzów, w czasie powodzi, a także ratują zwierzę-
ta. Układanie historyjki obrazkowej „Zabawa zapałkami”, 
uświadomiła przedszkolakom grożące im niebezpieczeń-
stwa związane z nieprzestrzeganiem zakazów dotyczących 
bezpieczeństwa. Na ręce naszych strażaków – taty Filipa, 
Leny i Wiktorii  - z okazji ich święta, które przypada 4 maja 
- życzymy  – wszystkim strażakom za ich odwagę, poświę-
cenie i gotowość do niesienia pomocy  -  dużo zdrowia, 
wytrwałości w codziennych zmaganiach w czasie akcji ra-
towniczych, spełnienia oczekiwań i planów osobistych, jak 
i zawodowych. Życzymy Wam bezpiecznej służby i szczęśli-
wych powrotów z akcji.                            

Nauczyciel grupy Poziomki 
mgr Małgorzata Janasz

Mali ekolodzy

Światowy Dzień Ziemi to największe i najbardziej po-
pularne święto ekologiczne na świecie. Celem święta 

jest promowanie proekolo-
gicznych postaw w społe-
czeństwie oraz budowanie 
wspólnej odpowiedzialności za Ziemię. Z tej okazji zorgani-
zowaliśmy dla naszych przedszkolaków wiele zabaw z eko-
logią w tle. Dzieci rozwiązywały quiz, oglądały fi lm edu-
kacyjny, rozwiązywały zagadki, składały przysięgę ekologa, 
a na koniec dnia sadziły na terenie przedszkola ozdobne 
krzewy. Jednak nie tylko w Dzień Ziemi przedszkolaki pa-
miętają, że trzeba dbać o naszą planetę. Dlatego w naszym 
przedszkolu przez cały rok odbywają się działania mające 
na celu  wyrobić w  młodym pokoleniu nawyki proeko-
logiczne. I w związku z tym już 14.05.21 r. kontynuujemy 
Dzień Ziemi, gdzie pod hasłem „Przywróć naszą Ziemię” 
będziemy porządkować teren wokół przedszkola. Zachę-
camy również wszystkich do zapoznania się z plakatami 
wykonanymi przez grupę Zajączków, które ozdabiają nasze 
ogrodzenie. Pamiętajmy, że każdy może być ekologiem!

Nauczyciel grupy Zajączki 
mgr Sylwia Januszkiewicz

Lokalny Patriotyzm 

Patriotyzm lokalny to podstawa tożsamości i poczucie 
przynależności. Wiedzą o tym już dzieci z Przedszko-

la Samorządowego nr 2 z grupy „Żabek”, które w kwietniu 
zgłębiły wiedzę dotyczącą naszej małej ojczyzny, czyli na-
szego miasta. Przedszkolaki poznały historię Piechowic, 
zabytki, pomnik przyrody, atrakcje turystyczne oraz in-
stytucje znajdujące się w naszym mieście. Wycieczki po 
wszystkich atrakcjach odbyły się wirtualnie ze względów 
bezpieczeństwa. Dzieci na tablicy interaktywnej zwiedziły 
między innymi: rezerwat nietoperzy, rezerwat krokusów, 
śnieżne kotły, pomnik przyrody – Cis, wodospad Szklar-
ki oraz poznały legendę o smoku, który mieszkał nieopo-
dal Piechowic. Przedszkolaki podczas zajęć plastycznych 
wykonały herb Piechowic. Dzięki mamie naszej Neli pani 
Ewie Romańskiej dzieci miały możliwość obejrzeć kronikę 
Piechowic prowadzoną w latach 1998-2001. Wielką radoś-
cią dla najmłodszych było oglądanie zdjęć umieszczonych 
w kronice i szukanie swoich rodzin. Przedszkolaki z wielką 
fascynacją oglądały stare fotografi e umieszczone w książ-
ce „Piechowice – zarys monografi czny” Zdzisława Gasza 
i Romualda Witczaka. Dzieci nie mogły uwierzyć, że kiedyś 
mieszkańcy dawnego Petersdorf, a dzisiejszych Piechowic 
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Konkurs miasta Piechowice na estetyczne zagospodarowanie 
nieruchomości i posesji

Narodowy Spis Powszechny trwa 

Czas trwania konkursu: od 30.05.2021 r. do 30.07.2021 r.
• ogłoszenie wyników w dniu 12.08.2021 r. 
• wręczenie nagród odbędzie się wyznaczonym terminie 

przez organizatorów
 W okresie od 30.05.2021 r. do 30.07.2021 r. 
mieszkańcy oraz instytucje mogą zgłaszać telefonicznie lub 
mailowo kandydatów wskazując ich lokalizację oraz nieru-
chomość (posesję), która mogłaby być nagrodzona w kon-
kursie pn. „Ładnie Mieszkać” na najpiękniejsze otoczenie.
 Zgłoszenia wraz z dokumentacją fotograficzną 
należy kierować na adres mailowy: komunikacjasm@jele-
niagora.pl, promocja@piechowice.pl  lub do sekretariatu 
Urząd Miasta Piechowice ul. Kryształowa nr 49  do dnia 

06.08.2021 r. do godz. 12.00. 
 Po zebraniu wszystkich zgłoszeń (w zgłoszeniu 
proszę o podanie numeru telefonu) zostanie przeprowa-
dzony komisyjnie przegląd zgłoszonych nieruchomości 
przez członków jury, którzy  wyłonią laureatów  konkursu 
pn. „Ładnie Mieszkać”. 
Organizatorem konkursu jest:
Burmistrz Miasta Piechowice Pan Jacek Kubielski
Radny Powiatu Karkonoskiego Pan Grzegorz Rybarczyk
Przedstawiciele Rad Osiedli Piastów, Pakoszów, 
Michałowice, Górzyniec 

Grzegorz Rybarczyk
Radny Powiatu Karkonoskiego

Nie ulega wątpliwości, że najważniejszym celem Na-
rodowego Spisu Powszechnego 2021 jest pozna-

nie sytuacji demograficznej i mieszkaniowej na poziomie 
województw, powiatów i gmin. Na podstawie zebranych 
informacji można analizować zmiany, jakie zaszły w pro-
cesach ekonomicznych i społecznych od czasu ostatniego 
spisu powszechnego w 2011 roku. Również na podstawie 
utworzonych statystyk, Ministerstwo Edukacji Narodowej 
kształtuje politykę oświatową, Ministerstwo Finansów usta-
la dotacje dla gmin, Ministerstwo Zdrowia planuje środki 
dla poszczególnych regionów, natomiast przedsiębiorcy- 
tworzą plany biznesowe. Dlatego tak istotne jest, aby zebrać 
jak najwięcej rzetelnych informacji na temat społeczeństwa. 
 Podstawową formą jest tzw. samospis interneto-
wy, czyli po prostu wypełnienie formularza dostępnego na 
stronie internetowej. Zalogować można się przez profil za-
ufany, bankowość elektroniczną lub numer PESEL. Warto 
dodać, że wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach 
prac spisowych są poufne i podlegają szczególnej ochronie. 
Nasze dane od czasu ich zebrania stają się danymi staty-
stycznymi i objęte są tajemnicą statystyczną, na zasadach 
określonych w ustawie o statystyce publicznej oraz w usta-

wie o ochronie danych osobowych.
 Osoby, które z jakichkolwiek powodów nie mogą 
spisać się internetowo, mają możliwość spisania się przez 
telefon. Zainteresowani tą formą, powinni zadzwonić na 
infolinię – pod numer 22 279 99 99. Natomiast jeżeli rach-
mistrz spisowy zadzwoni do nas sam to na pewno nie za-
pyta o: zarobki, oszczędności, cenne przedmioty w domu, 
numer konta bankowego, numery PIN do karty, dane logo-
wania do bankowości internetowej. Aktualnie (ze względu 
na pandemię) nie przewiduje się wywiadów bezpośrednich 
realizowanych przez rachmistrzów.
 Serdecznie dziękujemy Mieszkańcom Piechowic, 
przede wszystkim Seniorom za szybką rekcję i dopełnienie 
obowiązku spisowego. Natomiast pozostałych zachęcamy 
do samodzielnego spisu internetowego (https://nsp2021.
spis.gov.pl/) lub umówienia telefonicznie wizyty w Urzę-
dzie Miasta, w którym zostało zorganizowane stanowisko 
do samospisu. 

Aleksandra Budzińska
Podinspektor ds. obywatelskich, 

ewidencji ludności i archiwum

po drogach zamiast samochodami poruszali się wozami 
zaprzęgniętymi w konie, a kobiety spacerowały uliczkami 
w długich sukniach. Warto jest od młodych lat kształtować 
lokalny patriotyzm, zachęcać dzieci do poznawania re-
gionalnych atrakcji turystycznych. Jak nasze stare polskie 
przysłowie mówi „Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym 
na starość trąci.”  

Nauczyciel grupy Żabki 
mgr Joanna Monastyrska

Koło Ligi Ochrony Przyrody

Miło nam poinformować, że w Przedszkolu Samorzą-
dowym nr 2 w Piechowicach „Pod Czerwonym Mu-

chomorem”  powstało Koło Ligi Ochrony Przyrody. Podczas 
pierwszego spotkania  dzieci dowiedziały się o ekologicznej 
idei Ligi Ochrony Przyrody - organizacji założonej w 1928 

roku, której logo - żubr zna każdy. Nasze starszaki zadzi-
wiły swoją wiedzą przybyłe na spotkanie Prezes Zarządu 
Okręgu w Jeleniej Górze z/s w Piechowicach - Panią Elżbie-
tę Krausiewicz oraz Panią Romanę Dobosz,  odpowiadając 
poprawnie na liczne pytania dotyczące ochrony przyrody, 
ekologii i segregacji odpadów. Wiedza dzieci została nagro-
dzona drobnymi upominkami z logo organizacji oraz za-
proszeniem do siedziby w Piechowicach w celu poznania 
historii piechowickiego koła Ligi Ochrony Przyrody. 
 Przystąpienie do organizacji Ligi Ochrony Przy-
rody jest zwieńczeniem licznych działań proekologicznych 
w naszej placówce. Mamy nadzieję ze nasze koło dalej bę-
dzie rozbudzało ekologiczne zainteresowania dzieci oraz 
umożliwi przedszkolakom zrozumienie relacji człowieka 
z przyrodą i wpływu środowiska na nasze zdrowie i życie.

Nauczyciel grupy Misie 
mgr Grażyna Popera
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