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Szanowni Państwo,
w trackie mojej kadencji staram się nawiązywać 
współpracę z podmiotami i gminami, która pozwoli 
na otrzymanie środków unijnych. W związku z tym 
w dniu 13 sierpnia 2021 roku po raz kolejny spotka-
łem się z przedstawicielami niemieckiej gminy Ste-
inigtwolmsdorf na czele z Panią Burmistrz Kathrin 
Gessel.  

Spotkanie miało charakter roboczy i było związane 
z ustaleniem celów obu gmin w pozyskiwaniu środ-
ków unijnych. W ramach tej współpracy najpierw 
będziemy starali się zrealizować tzw. projekty mięk-
kie a następnie większe projekty inwestycyjne. Roz-
mowy dotyczyły realizacji priorytetowych inwestycji 
gminnych Piechowic i Steinigtwolmsdorf oraz na po-
czątek współpracy projektu mającego na celu nawią-
zanie współpracy pomiędzy seniorami naszej gminy 
i gminy Steinigtwolmsdorf oraz spotkań i występów 
naszych i ich zespołów, orkiestr / u nas jest to pn. ze-
spół „Szklarki” czy orkiestra Stowarzyszenia OSP Pie-
chowice / czy też wymiany turystycznej młodzieży 
szkolnej pomiędzy obiema gminami. 
Kolejnym etapem byłyby projekty inwestycyjne, w 
ramach, których nasza gmina mogłaby wykonać np. 
remontu dworca kolejowego wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, który wkrótce stanie się naszą własnoś-
cią czy wykonać inwestycję mają na celu zwiększenie 
atrakcyjności turystycznej naszej gminy / np. Bobro-
wych Skał itp. /. Natomiast niemiecka gmina Stei-
nigtwolmsdorf zamierza przywrócić do używalności 
swój gminny basen i boisko sportowe, które w lipcu 
2021 roku zostały zalane wskutek powodzi jaka miała 
tam miejsce.   
W trakcie spotkania goście zapoznali się także ze zre-
alizowanymi na terenie naszej gminy projektami unij-
nymi oraz z historią szklarstwa na tym trenie.
Obecnie przygotowujemy porozumienie między gmi-
nami w celu ustalenia zasad współpracy. Co z tego 
wyjdzie czas pokaże. 

Ponadto w sierpniu 2021 roku zawarliśmy dwie 

umowy inwestycje na wykonanie przebudowy ciągu 
pieszo-jezdnego przy kościele w Piastowie / umowa 
powinna być wykonana do połowy listopada br./ oraz 
umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie 
rozbudowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Krysz-
tałową a ul. Szkolną w Piechowicach z elementami 
zagospodarowania pomiędzy budynkami istniejącej 
zabudowy przy ul. Szkolnej w Piechowicach – tzw. 
Etap II / umowa powinna być wykonana do końca li-
stopada br./   

Dodatkowo wskazuję, że Piechowice, w wyniku 
złożenia naszego wniosku, uzyskały dofinansowa-
nie w wysokości 400 000,00 zł w ramach Rządowe-
go Programu Dróg Lokalnych na poprawę bezpie-
czeństwa ruchu pieszych w obszarze przejścia dla 
pieszych przy Szkole Podstawowej nr 1 i 2. W chwili 
obecnej trwa opracowanie dokumentacji do tego pro-
jektu. 

Ogólny zakres ww. robót budowlanych obejmuje 
przebudowę przejść dla pieszych zgodnie z wytyczny-
mi Ministerstwa Infrastruktury tj. oświetlenia przej-
ścia o odpowiednim natężeniu, wykonanie oznako-
wania pionowego i poziomego, remont nawierzchni 
drogi i chodników w obu kierunkach, na odcinku 100 
metrów od przejścia dla pieszych, poprawę lub pra-
widłowe ukształtowanie wysokościowe nawierzchni w 
miejscu dojścia do przejścia dla pieszych.

Informuję także, że w niniejszym Informatorze 
Piechowickim poniżej przedstawiam Państwu sta-
nowisko KPN w przedmiocie poszerzenia granicy 
Karkonoskiego Parku Narodowego. Warto zapo-
znać się z tym artykułem. Natomiast w następnym 
Informatorze Piechowickim postaram się przedsta-
wić Państwu stanowisko Lasów Państwowych Nad-
leśnictwo Szklarska Poręba w tym zakresie.
 

Burmistrz Miasta Piechowice 
Jacek Kubielski

Informacja Burmistrza Miasta Piechowice

Informator Piechowicki
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO

WYDAWCA: Urząd Miasta w Piechowicach, ul. Kryształowa 49, 58-573 Piechowice, tel: 75 75 48 900. Nakład: 1200 egz. 
OPRACOWANIE GRAFICZNE: Urząd Miasta w Piechowicach, SKŁAD I DRUK:  TOP DRUK Sp z o.o., sp.k., topdruk24.pl, tel: 86 473 02 12. 

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. Wersja elektroniczna Informatora Piechowickiego: 
piechowice.eu/index.php/dla-mieszkanca/informator, kontakt mailowy do Wydawcy: redakcjiaip@piechowice.pl.
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Czy powiększenie obszaru Karkonoskiego Parku 
Narodowego jest możliwe?

Profesorowie A. Wodziczko, S. Macko, Z Czubiń-
ski, S. Tołapa, K. Sembrat, rozpoczynając w 1948 

r. prace nad utworzeniem parku narodowego w Kar-
konoszach nie mieli wątpliwości, że powinien on 
obejmować swoim zasięgiem cały obszar północnej 
części Karkonoszy o powierzchni ponad 20 tys. ha. 
Było to uzasadnione zarówno względami przyrodni-
czymi, organizacyjnymi, jak i społecznymi. Ważnymi 
argumentami utworzenia wówczas parku na ziemiach 
odzyskanych były nie tylko bogate walory przyrodni-
cze Karkonoszy ale także przekonanie, że spowoduje 
to dużą aktywizację napływającego w te regiony spo-
łeczeństwa w zakresie rozwoju ruchu turystyczne-
go i wypoczynku. Ostateczne decyzje podyktowane 
względami gospodarczymi doprowadziły jednak do 
utworzenia Karkonoskiego Parku Narodowego dopie-
ro w 1959 r. i to na znacznie mniejszej powierzchni 
(5,5 tys. ha). Taka sytuacja trwa w zasadzie do dnia 
dzisiejszego z niewielkimi zmianami polegającymi na 
wyznaczeniu w 1996r. otuliny wokół Parku oraz po-
większeniu jego powierzchni z dniem 1 stycznia 2016 
r. o 371 ha. Dyskusja na problemem uregulowania 
granic Karkonoskiego Parku Narodowego powra-
ca jak bumerang co kilka lat, szczególnie przy okazji 
prac nad założeniami dla dokumentu strategicznego 
w parku narodowym, jakim jest Plan Ochrony lub też 
w trakcie procesu planowania przestrzennego zarów-
no na poziomie gminnym, jak i wojewódzkim. W za-
kresie konieczności uregulowania północnej granicy 
KPN wypowiedziało się wielu przedstawicieli nauki i 
praktyki z dziedziny ochrony przyrody w licznych ar-
tykułach naukowych i popularno-naukowych. Postu-
laty powiększenia KPN znalazły się również w wielu 
dokumentach planowania strategicznego oraz ochro-
ny środowiska na poziomie krajowym i wojewódz-
kim, jak np. Koncepcja Przestrzennego Zagospoda-
rowania Kraju 2030, Strategia Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego 2030, Plan Zagospodarowania Prze-
strzennego Województwa Dolnośląskiego, Krajowy 
Programem ochrony i zrównoważonego użytkowania 
różnorodności biologicznej wraz z planem działań na 
lata 2015-2020 oraz wielu innych. Potrzeba powięk-
szenia KPN wpisuje się również w najnowszą Euro-
pejską Strategię Ochrony Różnorodności Biologicznej 
2030, zgodnie z którą w krajach UE powinniśmy objąć 
różnymi formami ochrony co najmniej 30% obszarów 
lądowych i tyleż samo obszarów morskich. Zgodnie 
z zapisami ustawy o ochronie przyrody powiększenie 
istniejącego parku narodowego jest celem publicznym 
i może nastąpić wyłącznie po uzgodnieniu z właści-
wymi miejscowo organami uchwałodawczymi jedno-

stek samorządu terytorialnego, na których obszarze 
działania planuje się powyższe zmiany.

To tyle rozważań formalnych na temat potrzeb i 
możliwości uregulowania północnej granicy KPN. 
Celowo używam tutaj sformułowania” północnej”, 
gdyż południowa granica KPN biegnie wzdłuż gra-
nicy polsko-czeskiej i jest oparta o granice parku na-
rodowego utworzonego po stronie czeskiej w 1963 r., 
który swoim zasięgiem objął obszar całych Karkono-
szy o powierzchni ponad 36 tys. ha i 18 tys. ha otuliny. 
Czeski przykład pokazuje, że model zarządzania zaso-
bami przyrodniczymi przez jeden podmiot na okre-
ślonym obszarze sprawdza się, nie powodując ogra-
niczenia wykorzystania przestrzeni przyrodniczej dla 
celów turystycznych i z powodzeniem umożliwia rea-
lizację wszystkich postulatów z zakresu ochrony przy-
rody. Tak naprawdę to od woli mieszkańców danej 
gminy, reprezentowanych przez radnych zależy, czy 
powiększenie parku narodowego może mieć miejsce, 
czy też nie. Przypadek wniosku Zarządu Rady Osiedla 
Michałowice do Burmistrza Miasta Piechowice jest w 
naszej ocenie przykładem cennej, społecznej, lokalnej 
inicjatywy poszerzenia Karkonoskiego Parku Naro-
dowego o wskazane tereny, które w naszej ocenie w 
całości zasługują do włączenia w granice Parku. Nie 
umniejszając wysiłkom dotychczasowego zarządcy, 
jakim jest Nadleśnictwo Szklarska Poręba w zakresie 
realizacji swoich celów na wskazanym terenie, należy 
jednoznacznie wskazać, że włączenie proponowanego 
obszaru w granice KPN wpisuje się w całości w zapi-
sy dokumentów wyżej wymienionych, jest zgodne z 
postulatami stawianymi przez wielu specjalistów z za-
kresu ochrony przyrody i daje znacznie większe moż-
liwości ochrony przyrody zarówno na proponowanym 
do włączenia do Parku terenie, jak i w całym obszarze 
KPN. Administracja Parku stoi jednocześnie na sta-
nowisku, że przy tak wrażliwym procesie, jakim jest 
poszerzanie KPN o tereny własności skarbu państwa 
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powinniśmy oprzeć się przede wszystkim na dwóch 
przesłankach. Po pierwsze udowodnić, że propono-
wany obszar jest cenny pod względem przyrodniczym 
i spełnia ustawowe kryteria dla parku narodowego, 
po drugie proces ten powinien uzyskać pełną akcep-
tację społeczną, wyrażoną ostatecznie pozytywnym 
stanowiskiem Rady Miasta Piechowice. Jeśli chodzi o 
pierwszą przesłankę, to KPN dysponuje bogatą wie-
dzą z zakresu wartości przyrodniczych na omawia-
nym terenie i potwierdza, że obszar ten zarówno pod 
względem bogactwa i zróżnicowania siedliskowego, 
pod względem ilości i składu gatunkowego flory i fau-
ny, budowy geologicznej oraz zróżnicowania rzeźby 
terenu wykazuje na bardzo dużą jego wartość i w ca-
łości zasługuje na włączenie w granice parku narodo-
wego. Postulat uzyskania akceptacji społecznej zależy 
w całości od woli mieszkańców gminy Piechowice i 
powinien wyrażać ich przekonanie, który z modeli 
gospodarowania na omawianym obszarze, czy Lasy 
Państwowe czy też park narodowy jest im bliższy. Po-
szerzenie KPN wniesie z pewnością pewne ogranicze-
nia prawne dla omawianego terenu co jednocześnie 
przyniesie wymierne korzyści dla ochrony przyrody i 
krajobrazu, z drugiej zaś strony fakt ten może zaini-
cjować wiele aktywności związanych z edukacją eko-
logiczną i rozwojem zrównoważonej turystyki na tym 
terenie. Zgodnie z obowiązującym prawem nie musi 
także oznaczać automatycznego wyłączenia omawia-
nego terenu z możliwości zbiorów płodów runa leś-
nego oraz uprawiania określonych form aktywności 
turystycznej. Status Parku gwarantuje jednak zdecy-
dowane zmniejszenie działań w zakresie pozyskania 
użytków drzewnych oraz zaprzestanie łowiectwa na 
włączonym do Parku terenie. KPN gwarantuje z mocy 
prawa utrzymanie, remonty i bieżącą konserwację ca-
łej infrastruktury turystycznej wraz z zapewnieniem 
bezpieczeństwa turystom na włączonym obszarze. 
Proponowany do włączenia w granice KPN obszar, 
szczególnie w rejonie Cichej Doliny, Trzmielaka, So-
biesza i Ostrosza może stać się bardzo atrakcyjnym 

miejscem organizacji aktywnych, wielokierunkowych 
zajęć z edukacji ekologicznej i turystyki kwalifikowa-
nej, szczególnie w połączeniu z uruchamianym obec-
nie Centrum Muzealno – Edukacyjnym KPN – „Pałac 
Sobieszów”. Dla potwierdzenia faktu, że poszerzenie 
obszaru KPN niesie więcej korzyści niż minusów 
niech świadczy fakt włączenia w jego granice już 6 lat 
temu Góry Żar, Szerzawy i Kopistej leżących w gra-
nicach administracyjnych Jeleniej Góry w niedalekiej 
odległości od omawianego terenu. Na terenie tym 
utrzymano i wyremontowano wszystkie szlaki tury-
styczne, postawiono nowe miejsca odpoczynku dla 
turystów z pełną infrastrukturą, a także dopuszczono 
wyznaczenie i budowę nowych tras rowerowych w 
systemie single-track. Z przyrodniczego punktu wi-
dzenia, poprzez wyłącznie lasu z intensywnego użyt-
kowania obszar ten stał się bardzo cennym miejscem 
dla wielu gatunków roślin i zwierząt, jak chociażby 
bielik, puchacz, sóweczka, włochatka oraz bardziej 
skutecznym korytarzem ekologicznym dla wilka i 
rysia. Karkonoski Park Narodowy posiada wykwali-
fikowaną kadrę w dziedzinie edukacji ekologicznej 
(15 osób), rozbudowany system ścieżek edukacyjnych 
oraz sieć ośrodków edukacyjnych. Nasze działania 
w zakresie edukacji ekologicznej są realizowane w 
ścisłej współpracy z gminami karkonoskimi i lokal-
nymi ośrodkami oświatowymi. Współpraca ze spo-
łecznością lokalną jest bardzo wysokim priorytetem 
w działalności Karkonoskiego Parku Narodowego. 
Aktualnie bardzo ważnym projektem edukacyjnym 
Parku jest budowa wspomnianego Centrum Muzeal-
no-Edukacyjnego „Pałac Sobieszów”. Jest to projekt o 
szerokim zasięgu, który dzięki unikatowej lokalizacji 
w zabytkowych obiektach oraz nowoczesnym, inter-
aktywnym instalacjom umożliwia prezentację treści 
dotyczących ochrony przyrody w ujęciu wieloaspek-
towym: przyrodniczym, historycznym i kulturowym. 
Głównym celem realizacji projektu jest wzmocnienie 
mechanizmów służących ochronie przyrody poprzez 
rozbudowę potencjału edukacyjnego łączącego funk-

cję nowoczesnego ośrodka edukacyjnego oraz 
centrum zarządzania i informacji dla obszarów 
objętych różnymi formami ochrony przyrody, 
w tym Natura 2000. Bliskie położenie ośrodka 
w stosunku do proponowanego powiększenia 
parku narodowego umożliwia koncentrację 
aktywności na obszarach dotychczas mało wy-
korzystywanych w celach edukacyjnych i tury-
stycznych, posiadających jednocześnie poten-
cjał kształtowania świadomości ekologicznej w 
skali lokalnej, regionalnej oraz ogólnopolskiej. 
Teren, którego dotyczy dyskusja w sprawie 
ewentualnego powiększenia obszaru KPN jest 
własnością skarbu państwa, ma charakter naro-
dowy i powinien służyć ogółowi społeczeństwa 
w jak najszerszym wymiarze, tj. przyrodni-
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„Cyfrowy Senior”
MOPS informuje, że Klub Seniora zamierza wziąć udział w Projekcie pod nazwą: „Cyfrowy Senior”, który rea-
lizowany jest przez LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz gminy partnerskie i Powiat Karkonoski. 
W ramach projektu odbędą się takie działania jak:

• 3 warsztaty w Szkole Seniora, które mają za zadanie wsparcie liderów seniorów. Poprzez te warsztaty 16 
seniorów liderów podniesie swoje umiejętności liderskie i cyfrowe.

• Odbędzie się 6 spotkań cyfrowych dla seniorów w ramach „kawiarenek cyfrowych”, które powstaną w miej-
scowości, która bierze udział w projekcie.  „Kawiarenki cyfrowe dla seniorów” zostaną wyposażone w 2 sztuki 
sprzętu komputerowego.

Kawiarenki powstaną wyłącznie w miejscowościach, gdzie będą spełnione 3 warunki:
1) Będzie animator gotowy do pracy
2) Będzie grupa 10 seniorów gotowych edukować się
3) Będzie miejsce zaakceptowane przez samorząd lokalny 

W projekcie mogą wziąć udział tylko i wyłącznie seniorzy, którzy już posługują się na podstawowym poziomie 
komputerem. 

• W ramach Cyfrowych Rad Seniorów odbędą się 2 szkolenia dla 16 członków rad seniorów, którzy podniosą 
swoje kwalifikacje cyfrowe.

• Cyfrownik Seniora – opracowanie wersji elektronicznej i drukowanej najważniejszych informacji dla cy-
frowego seniora. Powstawanie 1000 sztuk poradnika korzystania z technologii cyfrowych.
Projekt rusza od dnia 01.09.2021 roku i będzie trwał do dnia 31.12.2021 r. 

Jolanta Karońska 
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

czym, naukowym, edukacyjnym, ale także turystycz-
nym, wypoczynkowym, zdrowotnym i w pewnym 
zakresie gospodarczym. Rzecz polega na zachowaniu 
właściwych proporcji w poszczególnych sposobach 
wykorzystania tego bogatego w zasoby przyrodnicze 
obszaru, aby zaspokoić szerokie potrzeby społeczne 

przy jednoczesnym zachowaniu lub nawet pomnaża-
niu dobra przyrodniczego dla nauki i edukacji.

Andrzej Raj
Dyrektor Karkonoskiego Parku Narodowego
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Narodowy Spis Powszechny 
Ludności i Mieszkań 2021

Osoby, które nie dopełniły obowiązku spisowego, 
powinny to jak najszybciej nadrobić pamiętając, 

że biorąc udział w spisie mają wpływ na przyszłość 
swoją i swoich bliskich. Każdy obywatel znajdzie 
dla siebie odpowiednią metodę spisu zależną od in-
dywidualnych preferencji. Jest kilka sposobów, aby 
wypełnić obowiązek udziału w Narodowym Spisie 
Powszechnym Ludności i Mieszkań. Można dokonać 
samodzielnego spisu przez stronę spis.gov.pl, zadzwo-
nić na infolinię spisową, przyjść do gminnego punktu 
spisowego lub poczekać na pomoc rachmistrza. 

Rachmistrzowie spisowi dość często spotykają się 
z odmową od osób, które twierdzą, że mają na to czas 
do 30 września. Jest to rzeczywiście termin końcowy 
NSP 2021, ale kontakt od rachmistrza oznacza, że nie 
można już czekać dłużej i należy spisać się z jego po-
mocą. Trzeba pamiętać, że podstawowym zadaniem 
rachmistrza jest udzielenie nam wsparcia i pomocy 
podczas wypełniania formularza. Rachmistrzowie 
spisowi pracują w terenie i telefonicznie. Te metody 
spisu są kierowane przede wszystkim do grupy miesz-
kańców, którzy przyzwyczajeni są tradycyjnej formy 
spisu tj. bezpośredniej rozmowy z rachmistrzem. 

Mieszkańcy, do których rachmistrz jeszcze nie do-
tarł, muszą wiedzieć, że wygodniej spisać się samemu 
i warto to zrobić jak najszybciej. Czekanie ze spisem 
do końca września może zakończyć się tym, że osta-
tecznie zapomni się o tym obowiązku. Jeśli nastąpi 

sytuacja, że przeoczymy termin i przypomnimy sobie 
o spisie już po jego zakończeniu, popełniamy wykro-
czenie. Konsekwencją może być kara grzywny - jej 
wysokość jest uzależniona od decyzji sądu i może się-
gać nawet 5 tys. złotych. Również odmowa udzielona 
rachmistrzowi jest traktowana jako niewywiązanie się 
z obowiązku spisowego, dlatego nie warto zwlekać. 

Jeżeli obawiamy się wizyty lub telefonu od rach-
mistrza podejrzewając oszustwo, można udać się do 
Urzędu Miasta, gdzie spisze nas przeszkolony pra-
cownik. Warto zaznaczyć, że Nasza Gmina organizuje 
również mobilne punkty spisowe m.in. na imprezach 
plenerowych. O takich działaniach są Państwo infor-
mowani na stronie internetowej Urzędu Miasta oraz 
mediach społecznościowych. 

Serdecznie dziękujemy Mieszkańcom, którzy do-
pełnili już obowiązku i zachęcamy pozostałych miesz-
kańców do nieczekania na ostatnią chwilę. 

#LiczymySięDlaPolski#GminaMiejskaPiechowice#N
SP2021

Aleksandra Budzińska, 
Podinsp. ds. obywatelskich, 

ewidencji ludności i archiwum
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VI edycja „Michałowickich Mistrzostw w Grillowaniu”
24.07.2021 odbyła się już VI edycja „Michałowickich Mistrzostw w Grillo-
waniu”.  Organizatorami Mistrzostw w tym roku było Stowarzyszenie Mi-
chałowice w Karkonoszach.
Do konkursu na najlepszą potrawę stanęło 5 drużyn przygotowując wyjąt-
kowo wyszukane potrawy. Pierwsze miejsce zajęła drużyna, która przygo-
towała hamburgera z grilla, drugie miejsce zajęła grillowana ryba z warzy-
wami, a trzecie grillowane żeberka w sosie barbecue.
 Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.
Nagrody ufundowała Gmina Miejska Piechowice, mięsa na straganik 
ufundował Radny Michałowic Mariusz Łojko.
Dziękujemy Radnemu Leonowi Smolczyńskiemu za poprowadzenie im-
prezy, Zastępcy Burmistrza Miasta Piechowice Kamili Miszteli, Radnej 
Danucie Cal oraz dwóm gościom grillowania za sędziowanie ;)
Na naszym stoisku można było zakupić domowe ciasta, chleb robiony w 
pensjonacie „Michalina”, grillowane potrawy. Cały dochód uzyskany ze 
sprzedaży przeznaczony będzie na wykonanie kolejnego zadania w Micha-
łowicach, realizowanego w ramach programu „Działaj lokalnie” a będzie 
nim postawienie ogrodzenia wokół placu zabaw, o czym szerzej napiszemy 
w następnym numerze informatora.
W tym roku zorganizowaliśmy również opiekę animatora dla najmłod-

szych uczestników imprezy.
Zapraszamy już dziś do wzięcia 
udziału w następnych Michałowi-
ckich Mistrzostwach w Grillowaniu.

Anita Zając
Prezes Stowarzyszenia Michałowice 

w Karkonoszach

Przyjdź, zobacz, zagłosuj- „SKAZANI NA PLASTIK”
„Skazani na plastik” to nowa, nietypowa instalacja 
prezentowana w galerii Piechowickiego Ośrodka Kul-
tury w okresie od 1 sierpnia do 30 września br.  Jej 
celem jest przede wszystkim poruszenie ważnych 
kwestii społecznych jakimi są: nadmierna produkcja 
plastiku, wpływ odpadów z tworzyw sztucznych na 
środowisko, konieczność segregacji odpadów oraz 
włączenie się w globalną akcję kształtowania świado-
mości proekologicznej.
Instalacja ma charakter edukacyjny, dlatego we wrześ-
niu po zakończeniu okresu wakacyjnego będziemy 
realizować zajęcia edukacyjne dla grup przedszkol-
nych i szkolnych bazujące na instalacji pn. „ Skazani 
na plastik”.
Chcemy, aby odwiedzający galerię POK wzięli udział 

w anonimowej sodzie i odpowiedzieli na pytanie 
związane z tematem plastiku i odpadów z tworzyw 
sztucznych, wyrażając w ten sposób swoje zdanie. Wy-
niki sondażu zostaną opublikowane po zakończeniu 
instalacji i pozwolą nam ocenić kto ma wpływ na roz-
wiązanie problemu nadmiaru plastiku.
Na ekspozycję składają się m.in. fotografie, prace pla-
styczne dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Piecho-
wicach, plastikowe konstrukcje, grafiki i wiele innych 
elementów.
Zachęcamy do odwiedzenia naszej galerii i „zanurze-
nia się” w plastikowym świecie.

Ewa Romańska
specjalista ds. realizacji wystaw POK
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Kompostujesz? – zyskujesz!

Niewiele osób wie, że nawet 40% naszych odpa-
dów z kosza na śmieci nadaje się do kompo-

stowania. Przez kompostowanie rozumieć można 
naturalną i najprostszą metodę recyklingu, do której 
potrzebujemy jedynie odpadów z kuchni w postaci 
owoców i warzyw oraz odpadów roślinnych. Podczas 
kompostowania odpady z gospodarstwa domowego i 
roślin pochodzących z ogrodu przetwarzane są przez 
mikroorganizmy w postaci prostych związków, które 
posłużyć mogą jako naturalny nawóz. Korzyści z wy-
twarzania domowymi sposobami kompostu:
- nawet 40% wytworzonych przez nas odpadów może 
zostać przetworzona w procesie kompostowania,
- kompost to organiczny nawóz doskonały – jest tani i 
wzbogacający glebę w próchnicę, co czyni ją bardziej 
pulchną, przewiewną i zatrzymującą wodę, 
- nawóz ten nadaje się dla każdej rośliny w ogrodzie,
- pozwala zaoszczędzić pieniądze poprzez obniżenie 
rachunków za śmieci i wydatków na nawozy chemicz-
ne.

Co można kompostować z odpadów kuchennych? 
M.in. reszki warzyw i owoców, suche i niespleśniałe 
pieczywo, skorupki po jajkach, fusy po kawie i her-
bacie.
Co można kompostować z odpadów ogrodowych? 
M.in. ścięta trawa, liście, drobne gałęzie, kora drzew, 
słoma i siano.
Co nie nadaje się na kompostowanie? Przede wszyst-
kim metal, plastik i szkło, a ponadto popiół, reszt-
ki budowlane, odpady zawierające chemikalia oraz 
resztki z kuchni w postaci mięsa, ryb i kości. 

Aby móc zacząć kompostować należy zakupić gotowy 
kompostownik w dowolnym sklepie ogrodniczym lub 
wykonać go samodzielnie o budowie ażurowej z de-
sek w celu zapewnienia dostępu powietrza do warstw 
kompostu. Najlepiej, aby kompostownik miał wyso-
kość od kilkudziesięciu centymetrów do maksymalnie 

metra, aby wymieszanie w nim zawartości nie 
było kłopotliwe.

Przy zakładaniu kompostownika należy pamię-
tać również o tym, aby wybrać takie miejsce w 
ogrodzie, które nie będzie przeszkadzać innym 
osobom, najlepiej w cieniu i odsłonięte od wia-
trów. Ważne jest, aby zachowane zostały odle-
głości, które wynosić powinny przynajmniej 30 
m od okien i drzwi, 8 m od działki sąsiedniej, 
10 m od jezdni lub chodnika. Istotne jest, aby 
zapewnić dostęp powietrza do kompostownika 
co skutecznie zapobiegnie gniciu. Proces kom-
postowania odbywać się może przez cały rok, 
jednak najlepszy okres to od wiosny do jesieni, 

przy dodatnich temperaturach. 

Najważniejszą zasadą w prowadzeniu przydomowego 
kompostownika jest układanie kompostu warstwo-
wo. Dno kompostownika warto wyłożyć gałęziami i 
łodygami przysypanymi ziemią lub torfem, aby móc 
zacząć wykładać warstwę składającą się odpadów or-
ganicznych. Następnie do niej układać należy kolejne 
warstwy odpadów w tej samej kolejności, które nie 
mogą być zbyt grube lub zbite, a dodatkowo powinny 
być przekładane niewielkimi warstwami ziemi ogro-
dowej. Co kilka dni warto polewać kompost niewielką 
ilością wody, aby utrzymać lekką wilgotność. Ważne, 
aby w kompostowniku nie było zbyt wilgotno inaczej 
doprowadzi to do gnicia odpadów. 

Prawidłowo przebiegający proces kompostowania nie 
powoduje nadmiernych uciążliwości pod względem 
zapachu, zwłaszcza dla działek sąsiednich. Co osiem 
tygodni należy wymieszać zawartość kompostownika, 
aby umożliwić dopływ tlenu oraz zapewnić mikroor-
ganizmom dostęp do wszystkich warstw kompostu. 
Po około 8 tygodniach, gdy wszystkie składniki w 
kompostowniku zmienią kolor na czarny lub brunat-
ny oraz wydzielany będzie zapach ziemi, wtedy mamy 
pewność, że kompost jest gotowy. Jeżeli zależy nam, 
aby zimą kompostownik nadal pracował, choć już 
wolniej, należy kompostownik zakryć folią, aby tem-
peratura wewnątrz nie spadła poniżej zera. 

Burmistrz Miasta Piechowice zachęca do tego, aby 
mieszkańcy Piechowic coraz chętniej zagospodaro-
wywali odpady w przydomowych kompostownikach, 
co w prosty sposób pozwoli na uzyskanie własnego i 
ekologicznego nawozu do użyźniania gleby. 

Anna Chouhan
Podinspektor ds. ochrony środowiska
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Źródła: 
- http://www.ugradymno.pl/asp/pliki/20191122_harmonogram_odpadow/kompostowanie.pdf (z dn. 09.08.21 r.)
- http://mznk.jaworzno.pl/beta/attachments/article/700/poradnik%20jak%20kompostowa%C4%87.pdf (z dn. 09.08.21 r.) 
 zdjęcie: (źródło: https://www.pinterest.co.uk/pin/328481366552127399/ z dn. 09.08.21 r.)

Wakacyjne wycieczki z POK

Tegoroczne zajęcia wakacyjne dla dzieci zorganizo-
wane przez Piechowicki Ośrodek Kultury upłynę-

ły pod znakiem wycieczek. W zajęciach uczestniczyło 
średnio ok.16-18 dzieci. Jednodniowe wędrówki sta-
nowiły ciekawą propozycję w szczególności dla dzieci, 
które nigdzie w lipcu br. nie wyjeżdżały. W sumie od-
było się 5 wyjazdowych wycieczek, które łączyły ofertę 
edukacyjną z aktywnością fizyczną. Każda z nich ob-
fitowała w szereg atrakcji i przyniosła dużo wrażeń, 
a uczestnicy zwiedzili wiele interesujących miejsc w 
naszej okolicy.

Wędrowali m.in. do Zamku Księcia Henryka w 
Sosnówce, gdzie dodatkową frajdą było pieczenie 
kiełbasek i ognisko. Kolejna wycieczka to zwiedzanie 
Papugarnii i Muzeum Zabawek w Karpaczu. Podczas 
tej wycieczki dzieci z entuzjazmem karmiły barwne 
ptaki oraz podziwiały niespotykane zbiory zabawek z 
całego świat.

Trzecia wycieczka była najdłuższa, ponieważ 
uczestnicy mieli do pokonania trasę liczącą ponad 15 
km, która wiodła od punktu widokowego na Zbóje-
ckich Skałach, przez nieczynne sztolnie pirytu, ka-
mień Chybotek, Wodospad Szklarki i z powrotem do 
POK.

 20 lipca br. odbyła się wycieczka do Kowar, pod-
czas której spełniło się wiele dziecięcych marzeń. Po 
zwiedzaniu Parku Miniatur Zabytków Dolnego Ślą-

ska, każde z dzieci mogło do woli wyskakać się na 
dmuchańcach w Pałacowej Bawialni.

Ostatnią wycieczką był wyjazd do Cieplic, gdzie 
dzieci odwiedziły Muzeum Przyrodnicze, tężnie i 
źródło „Marysieńki”. Dalej był spacer po Parku Zdro-
jowym i Norweskim, a na zakończenie zapora na 
Wrzosówce i plac zabaw oraz lody.

 Mamy nadzieję, że wakacyjne wycieczki z POK 
sprawiły sporo radości dzieciom i urozmaiciły czas 
wolny od zajęć szkolnych.

Kinga Szczap
bibliotekarz MBP w Piechowicach
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Światowy Dzień Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych
 w Piechowicach

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów 
od 1959 roku został zobowiązany do organizacji 

obchodów Światowego Dnia Inwalidy w naszym kra-
ju.

W bieżącym roku, podobnie jak w latach poprzed-
nich, decyzją zarządu naszego koła, dzięki finanso-
wemu wsparciu Urzędu Miasta i PCPR-u w Jeleniej 
Górze, w ramach obchodów dnia inwalidy, zorganizo-
wane były dwa wydarzenia:

15. lipca br jednodniowa wycieczka w ramach ha-
sła „poznajemy nasz kraj” pod tytułem „Śląskie Szla-
ki”. - byliśmy w Lubiążu gdzie zwiedziliśmy Klasztor 
pocysterski największy na świecie, Środę Śląską gdzie 
w muzeum podziwialiśmy m Skarb Średzki i Leśnicę 
z pięknym pałacem i dużym przepięknym  parkiem 
oraz kościół Św. Jadwigi . Wycieczka udana, atmosfera 
wspaniała uczestników 48.

31.07. br. miejska 
akademia z okazji Świa-
towego Dnia Inwalidy 
i Osób Niepełnospraw-
nych. Chciałbym pod-
kreślić wagę tego tematu 
w dzisiejszych czasach.

Według statystycz-
nych danych ilość ludzi 
niepełnosprawnych w 
naszym kraju jest po-
nad 3 miliony a nawet 
uwzględniając osoby 
powyżej 75 roku życia 
którzy nie mają orze-
czeń do 7 milionów.  W 
naszym mieście na nie-

całe 6000 mieszkańców jest 1500 emerytów a osób 
po 60-tym roku życia około 2000. Wsparcia niepeł-
nosprawnym i inwalidom z racji obowiązków udziela 
MOPS, przychodnia zdrowia, Urząd Miasta i ZUK. 
Jest to niezbędna pomoc gwarantowana przez Pań-
stwo, ale niejednokrotnie niewystarczająca.
Jest tu wiele do działania dla organizacji pozarządo-
wych, między innymi takich jak nasze koło, inne sto-
warzyszenia i fundacje.  Jako społeczeństwo musimy 
zaszczepić w każdym z nas obraz osoby niepełno-
sprawnej jako pełnowartościowego obywatela.

Wracając do uroczystości, informujemy, że udział 
w niej wzięło łącznie 86 osób, a wśród nich zaproszeni 
znamienici goście Burmistrz Miasta Piechowice Ja-
cek Kubielski, Burmistrz Kowar Elżbieta Zakrzewska, 
Przewodniczący Rady Miasta w Piechowicach Józef 
Nadolny, członek Prezydium Zarządu Głównego OSP 
i Prezes OSP w Piechowicach – Waldemar Wojtaś, 
Członek Zarządu Głównego-Przewodniczący Zarzą-
du Rejonowego PZERiI w Jeleniej Górze Stanisław 
Dziedzic, Prezes Karkonoskiego Sejmiku Osób Nie-
pełnosprawnych, jednocześnie Społeczny Rzecznik 
Osób Niepełnosprawnych i Pacjentów ziemi Jelenio-
górskiej Stanisław Schubert. W swoich wystąpieniach 
w/w podziękowali zarządowi koła za aktywną dzia-
łalność na rzecz piechowickich niepełnosprawnych 
i seniorów, życzyli wytrwałości w dalszej działalno-
ści oraz wszystkim obecnym zdrowia i powrotu do 
normalności. Uroczystość uświetnił występ zespołu 
„Szklarki”.
Bawiliśmy się przy muzyce wspaniałego zespołu 
FIORD zapominając o dolegliwościach, czując się 
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Co w „Więźbie” piszczy…

W tym roku wybrałyśmy się naszym hufcem- 
1 Gdańsko Kociewskim Hufcem Harcerek 

„Więźba” na obóz wędrowny po Karkonoszach. Ko-
mendantką obozu została nasza hufcowa hm. Kamila 
Flis, a kwatermistrzem pwd. Monika Kleina. W skład 
hufca wchodzi 5 drużyn z Gdańska i Kociewia.

Szóstego dnia naszego obozu po górach Karko-
noszach przybyłyśmy do gościnnych Piechowic. Na 
boisku, którym zajmuje się przemiły pan radny Leon 
Smolczyński, rozbiłyśmy namioty. Wieczorem jak to u 
nas w zwyczaju miałyśmy obrzędowy kominek, czyli 
pogadanki na ważne, istotne tematy w gronie drużyny. 

Następnego dnia miałyśmy dzień dla siebie i czas 
na długo wyczekiwany odpoczynek. Wszystkie nabra-
łyśmy siły, aby kolejnego dnia wyruszyć na wędrówkę, 
podczas której uzupełniałyśmy quest, zobaczyłyśmy 
cennego cisa, zwiedziłyśmy szklany ogród, Hutę Szkła 
„Julia” oraz wodospad Szklarki. Wieczorem odbył 
się apel, na którym jedna z naszych drużyn zmieniła 
drużynową! Później odbyły się ogniska i kominki w 
drużynach. Kolejnego dnia obozu pojechałyśmy do 
Szklarskiej Poręby zobaczyć wodospad „Kamieńczyk”, 

który można podziwiać m.in. w filmie „Opowieściach 
z Narni”. Na koniec odbyło się ognisko, gościłyśmy 
osoby, dzięki którym mogłyśmy spokojnie spędzić 
obóz, czyli np. Burmistrza Miasta Piechowice - Pana 
Jacka Kubielskiego, Annę Szalej-John z działu Promo-
cji Miasta, Pana Daniela Jakubowskiego (wodociągi) 
oraz gospodarza- Pana Leona. Z gośćmi od razu zna-
lazłyśmy wspólny język, bo wszyscy byli kiedyś w har-
cerstwie.

W ostatni dzień również zostałyśmy bardzo miło 
przyjęte przez proboszcza parafii, którym jest ks. Ry-
szard Soroka. Chciałybyśmy jeszcze podziękować in-
nym osobom, dzięki którym nasz obóz nie byłby tak 
udany: Panom Tomaszowi i Piotrowi Ratajskim z Kra-
iny Ciast Piechowice, Panu nadleśniczemu Szklarskiej 
Poręby- Dąbkowi oraz Panu Pawłowi Marzec.

Zostałyśmy bardzo mile zaskoczone wieloma tury-
stycznymi atrakcjami oraz gościnnością i życzliwością 
mieszkańców Piechowic. Jesteśmy pod wielkim wra-
żeniem, że ludzie w górach są tacy mili i uprzejmi. 
Dzięki Wam jesteśmy pewne, że dobro wraca i tego 
Wam życzymy! Do zobaczenia! Dziękujemy! 

Harcerki z 1 Gdańskiego Hufca Harcerek „Więźba”

młodzi, piękni i bogaci.  

Dziękujemy Burmistrzowi Miasta Piechowice 
Jackowi Kubielskiemu i PCPR za wsparcie finanso-
we pozwalające zrealizować całość obchodów.

Przewodniczący Koła Nr 9
    Henryk Janowski
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NASZE DRZWI OT-
WARTE CORAZ 
BARDZIEJ

Wraz z uroczystym 
otwarciem nowego 
placu zabaw zaczęli-
śmy zapraszać do wnę-
trza przedszkola rodzi-

ców i opiekunów dzieci. Na rodziców odbierających  
swoje pociechy  czeka  odnowiony hol, szatnie oraz 
kącik kuchenny przeznaczony na zajęcia kulinarne. W 
ogródkach przedszkolnych dojrzewają już warzywa, 
owoce więc nic nie stoi na przeszkodzie, by gościły one 
na przedszkolnym stole. Jest smacznie i zdrowo :) 

OGNISKA INTEGRACYJNE
W czerwcu w ogrodzie przedszkolnym zostały zor-

ganizowane ogniska integracyjne najmłodszych grup. 
Potrzeba spotkania w takim gronie pojawiała się już od 
dłuższego czasu. Trzeba było poczekać na ten moment, 
aż zostaną zmniejszone restrykcje związane z pande-
mią. 

Udało się! Było dużo radości, zabaw. Przy wspólnym 
ognisku można było spokojnie porozmawiać, cieszyć 
się wraz ze swoimi dziećmi. Takie wydarzenia warto 
zapamiętać i wpisać w tradycje przedszkola. Dziękuje-
my wszystkim za wkład w przygotowanie tych spotkań. 
Pani Dyrektor za udostępnienie ogrodu, Rodzicom za 
przygotowanie prowiantu i czuwanie nad bezpieczeń-
stwem, a Dzieciom za wspaniałą zabawę...

CZAS POŻEGNAŃ ...
U progu lata przyszedł moment na rozstanie się z 

przedszkolem dla najstarszych jego wychowanków. 
Grupa Mądre Sowy pod kierunkiem wychowawcy, 
Pani Violetty Chodkowskiej przygotowały uroczyste 
pożegnanie. 

Walizki już spakowane. Wiedza, mądrość, dobre 
maniery... wszystko znalazło swoje miejsce w baga-
żu na podróż, która będzie już biegła poza murami 
przedszkola. Po części artystycznej absolwenci naszego 
przedszkola otrzymali upominki, był czas podzięko-
wań Rodzicom, wychowawcom. Z tego miejsca jeszcze 
raz dziękujemy wszystkim za wszelkie zaangażowanie 
w trud prowadzenia dzieci przez ścieżki przedszkol-
nych zmagań. Życzymy pięknych przygód w kolejnym 
etapie dorastania i zdobywania nowych umiejętności.

Po oficjalnej części na dzieci czekał tort, lody oraz 
mnóstwo szalonej zabawy przy muzyce zapewnionej 
przez animatorów. Na zakończenie spotkania, na cześć 
wszystkich dzieci, w niebo poszybowały kolorowe ba-
lony. 

Powodzenia, Starszaki...

KRYSZTAŁOWY WEEKEND
   ”Lato w dobry nastrój nas wprawia

  Lato do psikusów namawia, 
  Słoneczny nastrój wszystkich nas urzeka...”

W początek lata w naszym mieście pięknie wpisują 
się obchody Kryształowego Weekendu - święta szklar-
skich tradycji w Piechowicach. Wielka scena otwarta 
jest również dla najmłodszych. Aby uczcić obchody 
dorocznego święta Piechowic nasze przedszkolaki 
wraz z ze swoimi nauczycielkami przygotowały pięk-
ny program artystyczny. Występ dzieci wywołał na 
twarzach rodziców występujących dzieci oraz widzów 
moc emocji, począwszy od łez wzruszenia po pełne 
twarze uśmiechu. Reprezentacją   naszego przedszkola 
podczas występów była   tym razem nie tylko najstar-
sza grupa dzieci, ale aż trzy grupy wiekowe. Kangurki 
odtańczyły hit: „Despacito”, Tygryski -Francuski kla-
skaniec a Mądre Sowy - taniec Belgijka. Po występach 
poszczególnych grup wszystkie dzieci wspólnie za-
śpiewały dwie wakacyjne piosenki: „Namalujmy tęczę 
sami” oraz „Lato w dobry nastrój nas wprawia”.  Dzieci 
dały z siebie wszystko. Jesteśmy z Nich bardzo dumni. 
Po występie otrzymały upominki od organizatorów fe-
stynu. 

WAKACYJNE ZABAWY INTEGRACYJNE W 
PRZEDSZKOLU

Wakacje w przedszkolu to wyjątkowy czas. Organi-
zacja pracy jest wtedy zmieniona, ze względu na dzieci 
z Przedszkola Samorządowego nr 2, które korzystały z 
naszego przedszkola zastępczo (tylko przez okres lip-
ca). W związku z tym, że skład grupy jest nieco inny, a 
grupa nie koniecznie zna się z nauczycielem i między 
sobą, postanowiłyśmy, że warto wakacyjny czas wyko-
rzystać nieco inaczej niż zwykle. Przygotowałyśmy na 
wakacje w przedszkolu, ciekawe propozycje np. Kodeks 
bezpiecznych wakacji, podniebne podróże samolotem, 

Początek lata w Chatce Puchatka
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Przedszkole Samorządowe nr 2 
w Piechowicach

ul.Nadrzeczna 1  tel.76-12-271

W budynku Przedszkola nr 2 trwają prace remonto-
we związane z realizacją zadania inwestycyjnego „Mo-
dernizacja instalacji wodno -kanalizacyjnej”. Dlatego 
Od 1 do 31 sierpnia 2021 r., dzięki uprzejmości dy-
rektora Pani Konstancji Kuśnierz -Mielcarek, pracuje-
my w budynku Przedszkola nr 1. Sale i ogród zostały 
przygotowane do wakacyjnej pracy. Część nauczycieli 
z sentymentem powróciła do dawnego miejsca pracy.  
Wakacje w przedszkolu to wyjątkowy czas. Organi-
zacja pracy jest wtedy nieco zmieniona, ze względu 

na czas urlopowy.  Dzieci, szybko zaadoptowały się 
w budynku, ponieważ spora grupa przedszkolaków 
korzysta z wakacyjnych dyżurów w przedszkolach. 
Inne warunki lokalowe i nowe atrakcyjne urządzenia 
na placu zabaw są okazją do rozszerzenia doświad-
czeń i przeżyć przedszkolaków. Jeszcze raz serdecznie 
dziękujemy Pani dyrektor i pracownikom Przedszkola 
Samorządowego nr 1 za możliwość pracy w ich  bu-
dynku

Sierpień w przedszkoluwww.ps2piechowice.szkolnastrona.pl

bajki, baśnie, które znamy, zdrowe odżywanie - Wita-
minki dla chłopca i dziewczynki korzystając z naszego 
przedszkolnego ogródka, piknik na trawie połączony z 
tańcami i ogniskiem na pożegnanie naszych lipcowych 
gości. Tym oto miłym akcentem zakończyliśmy naszą 
wakacyjną przygodę w przedszkolu. Wszystkie zaba-
wy i każdy dzień upłynął wszystkim pracownikom a 
przede wszystkim przedszkolakom w miłej, wesołej i 
przyjaznej atmosferze, która pozwoliła nam dobrze się 
bawić i nabrać sił na przyszły rok szkolny! 

Wszystkim PRZEDSZKOLAKOM ŻYCZYMY MI-
ŁYCH, SPOKOJNYCH, ZDROWYCH WAKACJI....

WIDZIMY SIĘ WE WRZEŚNIU!!!!! 

Konstancja Kuśnierz-Mielcarek
Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 1 

w Piechowicach
„Chatka Puchatka”
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Informacje ze Szkoły Podstawowej nr 2

Mimo, że uczniowie mają wakacje w Szkole Pod-
stawowej nr 2 im. Jana Pawła II trwają przy-

gotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolne-
go. Pracownicy obsługi wykonują niezbędne prace 
remontowe.  Przeprowadzono gruntowny remont 
świetlicy. Hol szkoły został pomalowany i odświeżony, 
wymieniono przestarzałe elementy oświetlenia na no-
woczesne i spełniające wymagane standardy. Prowa-
dzone są również prace dotyczące terenów zielonych 
wokół szkoły oraz asfaltowych boisk. Wymieniane są 
elementy drewniane znajdujących się wokół starego 
boiska ławek. Usunięto konstrukcje metalowe, któ-
re już nie nadawały się do użytku.  Priorytetem jest 
budowa placu zabaw. Przy współpracy z Radą Rodzi-
ców ustalono elementy jakie będą się na nim znajdo-
wać. Wybrany projekt zaspokoi oczekiwania zarówno 
najmłodszych jak i starszych uczniów szkoły. Prowa-
dzone są rozmowy z Firmą Polcolorit SA, która dekla-
rowała finansowanie budowy placu zabaw na terenie 
szkoły. Szkoła pozyskała fundusze z Wieloletniego 
Rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu”. 
W ramach modułu trzeciego programu dodatkowe 
pieniądze będą wykorzystane na remont i doposaże-
nie stołówki. Dlatego czeka nas jeszcze modernizacja i 
poprawa standardu  pomieszczeń przeznaczonych do 
wydawania i spożywania posiłków oraz zakup wypo-
sażenia do tych pomieszczeń.

Wróćmy jeszcze do czerwca, gdy to w jego ostat-
nim tygodniu zakończył się kolejny rok nauki w Szko-
le Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II. Rok szkolny 
trudny i inny od tradycyjnego. Rok, w którym jego 
przeważająca część to nauczanie zdalne. Mimo róż-
ne trudności, które zdarzały się w trakcie pracy on-
line, cieszymy się, że z powodzeniem udało nam się 
realizować kształcenie na odległość. Możemy uznać 
miniony rok za wspólny sukces. Wytrwale pracowali, 
zarówno Rodzice, zwłaszcza uczniów edukacji wczes-
noszkolnej, jak i nauczyciele. Jednak na największe 
uznanie zasługują przede wszystkim nasi wyjątkowi 
Uczniowie, którzy w szczególnych warunkach reali-
zowali program nauczania. Im się należą gratulacje. 
Uczniowie z klas V-VII uzyskali średnią ocen 4,2 z 
poszczególnych przedmiotów. Klasą, która uzyskała 
najwyższą średnią 4,32 jest klasa VI A. Na szczególne 
uznanie zasługują Ci, którym udało się uzyskać świa-
dectwo z wyróżnieniem. Do nich należą uczniowie: z 
klasy V A Piotr Lewkowicz (śr. 4,75), Justyna Wrońska 
(śr. 5,18); z klasy VI A Konrad Jaracz (śr. 4,83), Kon-
rad Krasowski (śr. 5,83),  Antoni Krystowski (śr. 5,18),  
Kacper Matyja (śr. 5,08),  Robert Pietruszka (śr. 5,00), 
Wiktoria Rzemek (śr. 4,92), Mikołaj Sokołowski (śr. 
4,83); z klasy VI B Lena Chrastek (śr. 4,82), Michał 

Garwoliński (śr. 4,92), Anna Mucharska (śr. 5,50), 
Oliwia Świątek (śr. 4,75); z klasy VII A Karolina Bymś 
(śr. 4,85), Anna Skibińska (śr. 5,29), Bianka Warchoł 
(śr. 4,92). Szesnaścioro uczniów z klas V-VII otrzy-
mało świadectwo z wyróżnieniem, stanowi to 28,7 
%. Szczególne gratulacje należą się uczniom edukacji 
wczesnoszkolnej. Wszyscy zasłużyli na nagrodę. Dro-
dzy Uczniowie, za Wami kolejny rok nauki, czas wielu 
doświadczeń i przeżyć, osobistych sukcesów. Gratulu-
jemy Wam wszystkim. Szczególnie tym spośród Was, 
którzy swoją pracowitością i sumiennością otrzyma-
li świadectwo z wyróżnieniem. Szanowni Rodzice, 
podziękowania za współpracę, za wszelkie działania 
wspierające naszą szkołę, za zrozumienie oraz zaan-
gażowanie. Wszystkim Rodzicom, bardzo serdecznie 
dziękujemy. Podziękowania dla Grona Pedagogiczne-
go oraz Pracowników Szkoły za dbałość o jakość edu-
kacji uczniów, jak i o ich bezpieczeństwo. 

Od 1 września 2021 r. uczniowie wrócą do szkoły. 
Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Mi-
nisterstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem 
Sanitarnym przygotowało wytyczne, które będą obo-
wiązywały od początku roku szkolnego. Jest to zbiór 
zaleceń i rekomendacji, których celem jest bezpieczna 
oraz higieniczna organizacja zajęć w warunkach epi-
demii w nowym roku szkolnym. Można się już z nimi 
zapoznać na stronie ministerstwa. W wytycznych zo-
stały zawarte rekomendacje o charakterze ogólnym 
i szczegółowym. Podkreślono w nich również, że po 
długotrwałym okresie nauki zdalnej działania w za-
kresie bezpieczeństwa zdrowotnego należy łączyć z 
dbałością o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.  W 
celu minimalizowania zagrożeń zajęcia dla uczniów 
będą odbywały się w wyznaczonych dla nich klasach. 
Uczniowie tylko w wyjątkowych przypadkach będą 
zmieniać sale lekcyjne. Będzie to dotyczyło zajęć z 
informatyki, wychowania fizycznego oraz potrzeby 
korzystania z klasy z tablicą interaktywną. Przerwy 
uczniowie będą spędzać na boisku szkolnym. W przy-
padku złej pogody zostaną wyznaczone części holu 
dla poszczególnych klas tak by umożliwić uczniom 
zachowanie dystansu i ograniczy ich gromadzenie 
się  na poszczególnych piętrach. Po zajęciach wszyst-
kie pomieszczenia szkoły będą czyszczone z użyciem 
odpowiednich środków dezynfekujących. Mamy na-
dzieję, że te działania zapewnią uczniom bezpieczne 
warunki podczas nauki w szkole. 

                                                                                                   
Op. Agata Szpala, 

bibliotekarz
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Wspomnienie o Barbarze Urbaniak – Marconi 
( 1947-2021)

17 lipca 2021 r. we włoskiej miejscowości 
Cavrigo, odbyły się uroczystości pogrze-
bowe Barbary Urbaniak – Marconi, wielo-
letniej Prezes spółki Polcolorit Piechowice, 
ważnej i uznanej postaci świata biznesu.  

Była to niewątpliwie istotna i znacząca 
osoba w rozwoju gospodarczym naszego 
regionu, a przede wszystkim w rozwoju 
Piechowic. Na początku lat 80-ych Barbara 
Urbaniak - Marconi, na stałe mieszkająca 
we Włoszech, podjęła decyzję o budowie 
fabryki w Polsce. Kiedy w 1984 roku jako 
jedna z założycieli postanowiła uruchomić 
w Polsce Zagraniczne Przedsiębiorstwo 
Polcolorit, włodarze miast i gmin moc-
no zabiegali o tego typu inwestycje. Lata 
80-e to czas kiedy nasz kraj ogarnęła fala 
strajków, a kasy gminne i miejskie świeciły 
pustkami dlatego taki inwestor jak Barbara 
Urbaniak – Marconi był „na wagę złota”. 
Postawiła na Piechowice. To właśnie dzięki 
niej 37 lat temu w Piechowicach powstał 
jeden z najlepszych i najnowocześniejszych 

na ówczesne czasy zakładów produkujących płytki ceramiczne. Polcolorit Piechowice szybko stał się jedną 
z ważniejszych firm w naszym regionie oferującą nie tylko dobry produkt, ale również nowe miejsca pracy 
i stabilne zatrudnienie oraz podatki do miejskiej kasy. Pani Barbara jako Prezes spółki Polcolorit i człowiek 
wrażliwy na potrzeby innych wielokrotnie wspierała nasze miasto z racji pełnionej funkcji oraz potrzeby serca. 
Wśród wielu inwestycji wykonanych z jej pomocą w Piechowicach można wymienić m. in.: kapitalny remont 
nawierzchni oraz budowę sieci wodociągowej w ulicy Cmentarnej, wymianę całego odcinka rurociągu przesy-
łowego wody od ul. Cmentarnej do ul. Reja czy budowę zatoki autobusowej i wiaty przystankowej sąsiadującej 
z Ceramiką Marconi. Polcolorit włączył się także w odbudowę ujęcia wody w Górzyńcu, (które zostało moc-
no zniszczone w trakcie powodzi w roku 2002 ), przekazał  gminie działkę nr 305/2  stanowiącą pobocze ul. 
Cmentarnej i dziesiątki , a może nawet i setki razy wspierał jednostki miejskie oraz mieszkańców  przekazując 
nieodpłatnie płytki ceramiczne wszystkim  potrzebującym. W roku 2006 dzięki staraniom Pani Barbary w 
Piechowicach otwarta została nowa fabryka związana z produkcją płytek ceramicznych - Ceramika Marconi. 
Tym samym w Piechowicach powstało ok.130 nowych miejsc pracy, a podatki odprowadzane przez Ceramikę 
Marconi zasiliły budżet Gminy Piechowice. Dlatego też, mimo pewnych kontrowersji wokół lokalizacji fabryki 
trzeba zdecydowanie to wyartykułować, że w/w inwestycje zrealizowane przez panią Barbarę Urbaniak – Mar-
coni w Piechowicach miały znaczący wpływ na rozwój gospodarczy naszego miasta, a ona sama tworzyła dla 
nas wszystkich lepsze jutro.
                                                            *
To wspomnienie jest tylko skromnym fragmentem historii zapisanej w naszej pamięci, ale jak powiedziała Wi-
sława Szymborska „Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci”.

                                                                                                        
                                                                                                        Anna Kalisz

                                                                                                       Dyrektor Piechowickiego Ośrodka Kultury
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