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Informacja Burmistrza 
Miasta Piechowice

Szanowni Państwo, 
kryzys ekonomiczny wywołany pandemią i pogłębiony wojną na Ukrainie powoduje, że wszyscy 
musimy ograniczać swoje domowe wydatki. Taki sposób działania dotyczy również polskich gmin, 
w tym naszej gminy. Informuję, że wyniki kolejnych przetargów na realizacje niezbędnych inwestycji 
w naszym mieście pokazują, że należy rozważyć zasadność wstrzymania tych inwestycji do czasu 
względnej stabilizacji cen. Pytanie też czy taka stabilizacja cen nastąpi, czy może będą one nadal 
rosły, czy mamy czas na czekanie na lepsze czasy?

Z drugiej strony mieszkańcy naszego miasta oczekują realizacji planowanych inwestycji, nawet 
kosztem zadłużenia Gminy. 

Na przykład w wyniku ogłoszonego przez nas przetargu na wykonanie inwestycji – budowa sieci 
kanalizacji sanitarnej na obszarze miasta Piechowice od skrzyżowania ul. Kryształowej z ul. 
Rzemieślniczą do skrzyżowania ul. Kryształowej i drogi krajowej nr 3 (Piechowice Górne) wraz 
z ul. Zielona wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 366 (ul. Kryształowa w Piechowicach) 
– Etap II najniższa oferta złożona przez potencjalnego wykonawcę na realizację tej inwestycji 
wynosiła: 4.291.186,67 zł to jest o 691.186,67 zł więcej od planowej w budżecie gminy na rok 2022 
kwoty 3.600.000,00 zł. 

W związku z taką sytuacją złożyłem do Rady Miasta Piechowic wniosek o zmianę w budżetu 
gminy na rok 2022 poprzez zwiększenie ustalonej kwoty między innymi na ten cel do kwoty 
4.400.000,00 zł. Przypominam, że bez zmiany budżetu naszej gminy podjętego uchwałą Rady 
Miasta Piechowice nie mogę podpisać umowy z Wykonawcą. Wszystko było więc w rękach 
naszych Radnych.

Niestety w dniu 24 marca na sesji Rady Miasta Piechowice uchwała taka nie została podjęta, 
bo tylko 5 radnych głosowało za taką uchwałą a pozostali, po połowie, głosowali albo przeciw 
/ 5 radnych / albo wstrzymali się / 5 radnych/. Przypomnę, że podjęcie takiej uchwały wymagało 
większości głosów za niż przeciw, przy czym nie liczy się głosów wstrzymujących. Skutkiem 
niepodjęcia przez Radę Miasta wyżej wskazanej uchwały jest to, że inwestycja ta nie będzie 
realizowana w zakresie jakim była zaplanowana. 

Co dalej? 
Nie zostaje mi nic innego jak unieważnić postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy 

wyżej opisanej inwestycji, ponieważ środki przeznaczone na realizację tej inwestycji są mniejsze od 
zaoferowanej ceny za jej realizację. Jest to szczególnie przykre, bo będą rozczarowani mieszkańcy 
oczekujący od ponad 20 lat na możliwość podłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacji 
sanitarnej. Strata jest tym większa, że w kolejnych przetargach przewidujemy wzrost kosztów 
jednostkowych tej inwestycji i tym samym zmniejszenie zakresu inwestycji przy wyższych kosztach 
jej wykonania. 

Zainteresowanych Mieszkańców Piechowic odsyłam do obejrzenia nagrania z sesji Rady Miasta 
z dnia 25.03.2022 roku na stronie BIP Urzędu Miasta Piechowice w Piechowicach w zakładce Rada 
Miasta – Nagrania z Sesji.

Z drugiej strony rozumiem, że każdy Radny chce realizacji inwestycji na terenie swojego okręgu 
wyborczego i nie chce wyrazić zgody na przesunięcie środków finansowych z jednej planowanej 
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inwestycji na drugą. Musimy jednak pamiętać, że Piechowice to także mieszkańcy z ul. Kryształowej, 
którzy mają prawo domagać się wykonywania inwestycji także na ich terenie. 

Muszę powiedzieć, że tak jak co roku, planując budżet na rok 2022 wzięliśmy pod uwagę 
potencjalny wzrost cen na wykonanie inwestycji w roku 2022 jednak to co dzieje się obecnie 
przerosło nasze podejrzenia w tym zakresie, tak jak zresztą wiele innych gmin w Polsce. 

Już wcześniej zastanawiałem się co robić. Czy w sytuacji, gdy w gminie nie mamy żadnych 
kredytów i pożyczek zaciąć kredyt i zrealizować niezbędne inwestycje jak robi wiele gmin w Polsce 
czy też nie robić tego? Czy jeżeli teraz nie zrobimy tych inwestycji później będzie nas stać na ich 
wykonanie? 

To jednak nie koniec. Wzrosty cen materiałów budowlanych, a w szczególności masy bitumicznej 
skutkują wzrostem kosztów realizacji już rozpoczętych inwestycji, a co za tym idzie oczekiwaniem 
wykonawców na renegocjacje już zawartych umów, pod groźbą odstąpienia od ich realizacji. Nad 
takimi sprawami będziemy musieli się także pochylić.  

W związku z powyższym Radni Naszego Miasta oprócz decyzji w sprawie zmiany budżetu będą 
musieli także rozważyć zasadność zaciągnięcie kredytu na niezbędne zadania inwestycyjne, w tym 
na te których domagają się mieszkańcy np. konieczność dokończenia prac na Osiedlu przy ul. 
Szkolnej.

W tym miejscu dziękuję 5 radnym głosującym za wyżej przywołaną uchwałą z dnia 24 marca 
br., czyli Pani Danucie Cal, Panu Mariuszowi Łojko, Leonowi Smołczyńskiemu, Dariuszowi Uzorko 
i Pawłowi Zackiewiczowi za zrozumienie konieczności wykonania tych inwestycji, tym bardziej, że 
zostały już poniesione środki finansowe przygotowujące tą inwestycje. Nie wspomnę też o niemałym 
nakładzie pracy pracowników Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej naszego Urzędu, 
którym także dziękuję za wykonaną pracę.  

Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy i podziękowania dla Mieszkańców Piechowic
Jak wszyscy pamiętamy w dniu 24 lutego 2022 roku Rosja napadła na Ukrainę a jej skutki są 

widoczne w naszym mieście w postaci uchodźców z Ukrainy, w tym głownie matek z dziećmi, 
którzy potrzebują naszej pomocy. 

W tym miejscu gorąco dziękuję wszystkim Piechowiczanom, którzy z dobroci serca i 
wrodzonej gościnności zajęli się uchodźcami. Dziękuję zarówno Tym, którzy przyjęli Ich pod 
swój dach jak i Tym, którzy wspierają Ich w miejscach zbiorowego zakwaterowania, czyli w 
Schronisku Złoty Widok w Michałowicach oraz Ośrodku Wczasowym Potok w Górzyńcu. 

Uchodźcy z Ukrainy to honorowi i pracowici ludzie, którzy chcą wziąć swój los we własne ręce i 
dlatego zwracam się do Naszych mieszkańców i pracodawców z apelem o pomoc w znalezieniu 
im pracy i lokali do wynajęcia by mogli w godnych warunkach doczekać końca wojny i powrotu 
do swojej ojczyzny. W związku z tym proszę o przekazywanie do tut. Urzędu Miast informacji 
dotyczących możliwości podjęcia pracy przez Panie z Ukrainy oraz wynajęcia lokali mieszkalnych.

Nareszcie rozpoczynamy proces podziału spółki KSWiK. 
Informuję Państwa, że ostatecznie została podpisana umowa na wycenę majątku spółki dla celu 

podziału spółki oraz została przygotowana i wysłana do podpisu umowa na obsługę prawną procesu 
podziału spółki.

Tym samym rozpoczynamy kilkumiesięczny okres przeznaczony na przygotowanie niezbędnej 
dokumentacji do podjęcia ostatecznej decyzji o podziale spółki, który realnie może nastąpić za 
około 6-9 miesięcy, czyli na koniec 2022 roku.    

Ustalenie wartości spółki poprzez jej wycenę i przygotowanie szeregu innych dokumentów 
pozwoli na podjęcie negocjacji co do szczegółów wyjścia Piechowic ze spółki KSWiK. 

Burmistrz Miasta Piechowice
Jacek Kubielski
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Stan otoczenia zależy od postawy nas samych!

W przyszłym miesiącu, już 22 kwietnia bę-
dziemy obchodzić Dzień Ziemi, który ma 

na celu przypomnienie wszystkim mieszkańcom 
naszej planety jak ważna jest troska o środowi-
sko. Każdy z nas pragnie żyć w otoczeniu, które 
jest zdrowe, i w którym czuje się dobrze. Aby tak 
było warto zacząć od nas samych i zmiany na-
szych drobnych przyzwyczajeń, które zarówno 
dla planety jak i naszych portfeli przyniesie wy-
mierne korzyści. Poniżej kilka tak prostych a jed-
nocześnie bardzo cennych wskazówek na dbanie 
o środowisko i oszczędności w dniu codziennym: 

Idzie wiosna. Kiedy tylko możemy zamień-
my samochód na rower lub poruszajmy się pie-
szo. Wpłynie to korzystnie zarówno na nasze 
samopoczucie jak i przyniesie oszczędności za-
równo finansowe jak i emisyjne. Jak podaje De-
partamentu Energii ze spalenia 1 litra benzyny 
powstaje 2,35 kilograma dwutlenku węgla, który 
trafia do atmosfery. A zatem mały samochód spa-
linowy, który pali nam 5 litrów benzyny na 100 
kilometrów spowoduje wyemitowanie do atmos-
fery 11,75 kilograma dwutlenku węgla.

Oszczędzajmy wodę. Zakręcajmy kran pod-
czas mycia zębów czy namydlania się pod 

prysznicem. Kontrolujmy szczelność kranów. 
Jeśli w ciągu dziesięciu sekund z kranu spadnie 
sześć kropel wody to na dobę da nam to 12 litrów 
strat, w tygodniu to strata osiemdziesięciu litrów, 
a w ciągu roku to już będzie cztery tysiące litrów. 

Użyjmy ponownie. Na zakupy zabierajmy ze 
sobą torby wielokrotnego użytku, aby nie gene-
rować kolejnych niepotrzebnych reklamówek fo-
liowych. Przekazujmy używane, a niepotrzebne 
rzeczy innym. Naprawiajmy zamiast wyrzucać. 
Prostym sposobem, by zmniejszyć zanieczysz-
czenie, jest segregowanie śmieci, trafią one wtedy 
do recyklingu zamiast na dno oceanu.   

Oszczędzajmy prąd. Wyłączajmy wszystkie 
urządzenia elektryczne, których nie używamy. 
Gaśmy światło w pokojach, w których nikogo nie 
ma. Nie wyciągnięta z gniazdka ładowarka od te-
lefonu zużywa statystycznie między 0,1 a 0,5 W. 
Jeśli założymy, że ładowarka jest podłączona do 
gniazdka 24 godziny na dobę, to w ciągu miesiąca 
zużyje ona od 0,07 do 0,36 kWh. 

Parafrazując Neila Armstronga - to małe kro-
ki dla człowieka ale mające wielkie znaczenie dla 
ludzkości.

Katarzyna Pop
Podinspektor ds. ochrony środowiska
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Zmiana terminu składania wniosków na demontaż, 
zbieranie, transport i unieszkodliwienie wyrobów 

zawierających azbest  
z terenu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2022

KOMUNIKAT
Inormujemy, że Gmina Miejska Piechowice otrzyma od Związku Gmin Kar-
konoskich pojemniki na bio odpady, które będą rozdysponowane właścicie-
lom nieruchomości jednorodzinnych. Pojemniki będą 120 lub 240 litrowe ze 
wzmocnionym dnem i otworami wentylacyjnymi.

O terminach udostępniania pojemników mieszkańcy będą powiadomieni. 
Udostępnienie tych pojemników ma na celu wyeliminowanie zbierania odpa-
dów w workach.

Monika Śpiewak
Kierownik Referatu Nieruchomości, 

Geodezji i Ochrony Środowiska

Druki wniosków do wypełnienia dostępne 
są na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu (w zakładce: dla mieszkańców – wzory 
deklaracji i  wniosków – ochrona środowiska). 
Wnioski, które wpłyną do Urzędu Miasta do ww. 
daty, zrealizowane zostaną na przełomie sierpnia 
i września.

Katarzyna Pop
Podinspektor ds. ochrony środowiska

W związku z przyspieszeniem przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu naboru 
wniosków o dofinansowanie na realizację progra-
mu usuwania odpadów zawierających azbest w 
ramach którego organizowany jest dla mieszkań-
ców bezpłatny demontaż, odbiór oraz unieszko-
dliwienie odpadów azbestowych znajdujących się 
na terenie gminy informujemy, iż wnioski należy 
składać do  10 kwietnia 2022r. 



Informator Piechowicki   �  Marec 2022  �  numer 3/226

DZień Kobiet inacZej

Uchwała nr 268/XLV/2022 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie 
zmiany budżetu Gminy Miejskiej Piechowice 
na rok 2022.

Uchwała nr 269/XLV/2022 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie 
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Gminy Miejskiej Piechowic.

Uchwała nr 270/XLV/2022 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie 
udzielenia pomocy rzeczowej Województwu 
Dolnośląskiemu w formie wykonania robót 
drogowych w postaci przebudowy odcinka 
chodnika drogi wojewódzkiej nr 366 (ul. Krysz-
tałowa w Piechowicach) w latach 2022 – 2023.

Uchwała nr 271/XLV/2022 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z 
Miastem Jelenia Góra na utworzenie wspólnej 
Straży Miejskiej.

Uchwała nr 272/XLV/2022 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Piechowicach uczestniczących w działaniach 
ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkole-
niach lub ćwiczeniach.

Uchwała nr 273/XLV/2022 Rady Miasta Pie-
chowice z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie 
zmiany uchwały nr 120/XXI/2020 Rady Miasta 
Piechowice z dnia 30.01.2020 roku w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia od-
płatności za pobyt w mieszkaniach chronio-
nych i ośrodkach wsparcia położonych na tere-
nie Gminy Miejskiej Piechowice.

RADA MIASTA PIECHOWICE UCHWALIŁA

„Żeby już nikt i nigdy nie próbował odbierać 
drugiemu człowiekowi prawa do życia, prawa do 
założenia rodziny i do miłości, a także prawa do 
wolności i pracy”.

„My Polacy, którzy zostaliśmy zmuszeni opu-
ścić Białoruś chcemy powiedzieć, że razem z całym 
światem protestujemy przeciwko tej wojnie i agresji 
na wolne państwo ukraińskie. 

Mówimy NIE WOJNIE!”

Tego roku, 8 marca podczas piechowickiego 
Dnia Kobiet dominowały życzenia i treści na-

wiązujące do tragicznych wydarzeń w Ukrainie. I 
trudno się temu dziwić w sytuacji, kiedy to popu-
larne święto przypadło na czas, kiedy na Ukrainie 
toczy się wojna, giną ludzie, a setki tysięcy osób w 
pośpiechu szuka schronienia za granicami swoje-
go kraju. Na szczęście jednak słowa skierowane 
do wszystkich Pań przez Pana Jacka Kubielskiego 
– Burmistrza Piechowic oraz koncert „Lot wśród 
gwiazd” przyniosły wszystkim obecnym chwile 
wytchnienia i nadzieję na lepsze jutro.
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Zespół „Wspólna Wędrówka” zachwycił pu-
bliczność mistrzowskim wykonaniem znanych 
polskich i światowych utworów w doskonałych, 
autorskich aranżacjach. Były uśmiechy i gromkie, 
rytmiczne brawa podczas włoskiego „Finiculi 
funikula” oraz łzy wzruszenia w czasie piosenki 
Marka Grechuty „Wolność”. Na zakończenie Ma-
rina Towarnicka, Grażyna Komincz, Aleksander 
Kamedulski, Witali Oleszkiewicz skradli serce 
publiczności utworami „Nie ma jak u mamy” i 
„Uśmiechaj się”, które kilkukrotnie wykonywa-
ła wspólnie cała sala. Później były też kwiaty od 
Burmistrza Piechowic i mała niespodzianka dla 

każdej z Pań oraz gesty wsparcia dla potrzebują-
cych mieszkańców Ukrainy. Zebrane fundusze 
pozwolą na zaspokojenie pierwszych, pilnych po-
trzeb uchodźców, którzy w chwili obecnej zakwa-
terowani zostali czasowo w piechowickim schro-
nisku Złoty Widok. W tym trudnym czasie Dzień 
Kobiet w Piechowicach miał niecodzienny, dwo-
isty wymiar. Po pierwsze stał się miejscem jedno-
ści i solidarności społecznej przeciwko wojnie na 
Ukrainie, a po drugie tradycyjnie już podkreślił 
ważną rolę kobiety we współczesnym świecie.

Agata Mazur
Kierownik kom. org. ośrodek kultury

Nabożeństwo pożegnalne odbyło się 19 marca 2022 r. 
w ewangelickiej kolegiacie św. Arnuala w Saarbrucken. 

Pochówek urny odbędzie się w późniejszym terminie w rodzinnej krypcie 
w dawnym ewangelickim kościele Łaski 

(obecnie Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego) w Jeleniej Górze.

Zmarł właściciel Pałacu Pakoszów  
Dr. Hagen Georg Hartmann  

27.05.1941 – 23.02.2022.
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SenioRZY RoZPocZYnajĄ  
ReaLiZacjĘ ZaDań 2022

W tegorocznym Karnawale 2022 roku Zarząd 
planował realizację trzech imprez.

29 stycznia i 12 lutego wieczorki taneczne w 
sali POK., które z powodu pandemii zostały od-
wołane. 

26 lutego Maskowy Bal Karnawałowy plano-
wany w sali OSP zrealizowaliśmy w sali Piecho-
wickiego Ośrodka Kultury. Około 40-tu. uczest-
ników bawiło się przy muzyce mechanicznej wg 
programu świetnie dopasowanego, porywające-
go do tańca wszystkich obecnych, zapewniając 
świetną zabawę i fantastyczną atmosferę, 

Piechowiccy Seniorzy kolejny raz udowodnili, 
że dobra zabawa i humor nie są zależne od daty 
urodzenia. Obiecujemy, że odwołane wieczorki 
zorganizujemy w innych terminach.

11 marca rozpoczęliśmy realizację zadania 
publicznego z zakresu Profilaktyki Zdrowotnej  
„Impresje ruchowe dla Seniorów” W zajęciach 
zadeklarowało uczestnictwo około 30 pań – ist-
nieje jeszcze możliwość zapisów Zajęcia prowa-
dzi rehabilitantka Pani Aneta Blicharska – mgr 
fizjoterapii specjalista z rehabilitacji ruchowej. 
Realizując czwarty rok te zadanie znamy pozy-
tywne efekty potwierdzane przez uczestniczki ta-
kie jak poprawę zdolności ruchowych, kondycji 
psychicznej, fizycznej, usprawnienie całego ciała 
i poprawa sprawności ruchowo motorycznej. Za-
danie przewiduje 33 spotkania, które będą odby-
wać się w piątki o godz. 9.30 w sali OSP.  

                    Przewodniczący Koła Nr 9
     Henryk Janowski
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SPRoStoWanie Pana ZDZiSŁaWa GaSZa

W książce Piechowice zarys monograficzny wydanej w 2018 r., której jestem współautorem, prostuję 
na stronie 91 zdanie „Ostatnimi szefami „Karelma”, już prezesami spółki, byli Czesław Świątek i 

Leszek Maraś”. Zamieszczona informacja dotycząca Pana Leszka Maraś jest informacją nieprawdziwą. 
Pan Leszek Maraś nigdy nie był Prezes Spółki „KARELMA S.A”. Ostatnie jego zatrudnienie w spółce było 
w charakterze dyrektora ds. techniczno-handlowych. Przepraszam Pana Leszek Maraś za tą nieścisłość.

Zdzisław Gasz
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Wieści z Chatki Puchatka
aKcja 

„ZaaDoPtUj PLUSZaKa”
Nikt nie lubi być sam. Każdy potrzebuje kogoś bliskiego. Szczególnie 
ci najmniejsi, bezbronni. Troski o innych uczymy się od najmłodszych 
lat i dobrze, gdy te wartości pozostają z nami w dorosłym życiu. 

Okazją do zaszczepiania empatii, odpowiedzialności za innych 
był udział dzieci z przedszkola w akcji: „Zaadoptuj pluszaka”. To 
prowadzona na szerszą skalę akcja polegająca na przygarnięciu wy-
branej przez siebie maskotki i wzięcie jej pod swoją opiekę. Maskotki 
pochodzą od dzieci, które już z nich „wyrosły” a nie chciałyby, aby 
leżały one gdzieś zapomniane lub były po prostu wyrzucone.  

Tak też i dzieci z Chatki Puchatka miały możliwość przygarnię-
cia pod swoją opiekę pluszową zabawkę. Dzięki uprzejmości i za-
angażowaniu Pani Agnieszki Wąsiewskiej, radnej miasta Piechowi-
ce i Radzie Rodziców z naszego przedszkola dzieci z grupy Mądre 
Sowy mogły pójść do OSP Piechowice, by przygarnąć ulubionego 
pluszaka. Miłe było to, że nie myślały one tylko o sobie, a 
pamiętały o swoim rodzeństwie oraz innych przedszkola-
kach i im też wybrały zabawkę. 

Dziękujemy serdecznie za pamięć i zorganizowanie 
wyjścia dla dzieci oraz przewiezienie zabawek dla pozo-
stałych grup do przedszkola, tak by wszystkie dzieci mogły 
wziąć udział w akcji. 
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tŁUStY cZWaRteK
Czwartek Tłusty - dniem rozpusty, każdy zajada pączek 
tłusty. Czy to jeden czy to dwa, a czasem, ile się da.

 Słodkim akcentem zakończyli-
śmy w przedszkolu koniec kar-
nawału. Tradycyjnie już dzieci 
ze smakiem zajadały pączki, fa-
worki czy słodkie obwarzanki. 

W przygotowania poczęstun-
ku dla dzieci w dużej mierze 
przyczynili się rodzice naszych 
przedszkolaków. Nie ma to, jak 
domowe wypieki… DZIĘKUJE-
MY :)

Sztukę kucharzenia w tym 
dniu doskonaliły Kangurki. Już 
kolejny raz próbowały swych sił 
w fachu cukierniczym. Co praw-
da tym razem były to pączusie 
wykonane z papieru, ale nieje-
den dałby się nabrać i schrupał 
takiego ze smakiem :)

Anna Kubasiewicz 
wychowawca 

w Przedszkolu Samorządo-
wym nr 1  

w Piechowicach
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Przedszkole Samorządowe nr 2 
w Piechowicach

Akcja „Dbamy o zdrowie-wiemy jak pokonać 
wirusy i bakterie” jest projektem, który będzie 
realizowany w naszym Przedszkolu oraz in-
nych placówkach jeleniogórskich i powiato-
wych. 

Akcja opracowana jest przez pracowników 
Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdro-
wia Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemio-
logicznej w Jeleniej Górze. Celem akcji jest 

Dbamy o zdrowie  
- wiemy jak pokonać 
wirusy i bakterie

„Dzień kota”

Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom, Pracownikom Przedszkola za zaangażowanie, 
pomocy i wsparcie ukraińskim Dzieciom, Ukrainkom i Ukraińcom. Zebrane dary przekazali-
śmy potrzebującym. Pamiętajmy, że dobro wraca. Jesteśmy razem z Ukrainą.

Dyrektor i Pracownicy Przedszkola

wzrost poziomu wiedzy dzieci, rodziców, opie-
kunów na temat ochrony przed chorobami 
przenoszonymi drogą kropelkową, grypą oraz 
chorobami grypopodobnymi oraz nabycie 
umiejętności właściwych zachowań minimali-
zujących ryzyko zakażenia. Akcja realizowana 
będzie poprzez prowadzenie zajęć, zgodnie ze 
scenariuszami i książeczką, w grupach dzieci 
5 i 6 letnich

nauczyciel grupy „Zajączki 
S. Januszkiewicz”

17 lutego dzieci z Przedszkola Samorządowe-
go nr 2 obchodziły nietypowe święto, Święto 
Kota. W tym dniu wszystkie dzieci upodob-
niły się do czworonożnych przyjaciół. Następ-

„Nigdy nie było dobrej wojny i złego pokoju”
 Benjamin Franklin

nie dzieci wysłuchały opowiadania o chorym 
kotku, a później uczyły się w jaki sposób opie-
kować się tymi zwierzątkami, oglądały ksią-
żeczki, zapoznawały się z kocimi obyczajami 
oraz ze sposobami pielęgnacji kotów. Były też 
wesołe „kocie zabawy”, zagadki. Przedszkolaki 
wykonywały również różnorodne prace pla-
styczne, recytowały wiersze, śpiewały kocie 
piosenki. Całe przedsięwzięcie miało na celu 
podkreślić znaczenie kotów w życiu człowie-
ka, zachęcać do niesienia pomocy wolno ży-
jącym i bezdomnym zwierzątkom, a także 
uwrażliwiać dzieci na losy zwierząt.

nauczyciel grupy „Żabki”  
J. Monastyrska
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Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach

informacje z Dwójeczki

*SPOrT w SzKOle

Reprezentacje naszej szkoły brały 
udział w powiatowych zawodach 

sportowych w siatkówkę, które odby-
ły się w Janowicach Wielkich. 23 lute-
go rywalizowała drużyna dziewcząt w 
skaldzie: Adamczak Magdalena, Bymś 
Karolina, Frygiel Wiktoria., Kanik Mag-
dalena, Łaskarzewska Karolina, Ski-
bińska Anna, Warchoł Bianka, która 
wywalczyła VIII miejsce. 25 lutego ze-
spół chłopców w skaldzie: Garboliński 
Michał, Krystowski Antoni, Leszczuk 
Kuba, Sawicki Antoni, Sokołowski Mi-
kołaj, Zatoński Gabriel zajął VI miejsce.
awach. 

        Agnieszka Kowalska
nauczyciel wychowania fizycznego
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DrodzyMieszkańcy
Nowo tworzące się Miejskie Koło ,,Polski Czerwony Krzyż’’ w Pie-

chowicach serdecznie zaprasza do współpracy wszystkie chętne osoby.
Inicjatywą utworzenia Koła PCK w Piechowicach jest chęć niesie-

nia pomocy osobom w potrzebie.
Osoby do kontaktu:
1. Grzegorz Rybarczyk   604598145,
2. Leon Smolczyński      662183171.

Radny Powiatu Karkonoskiego
  Grzegorz Rybarczyk

Radny Rady Miasta Piechowice
 Leon Smolczyński

KlASA II A

14 lutego obchodziliśmy w klasie Walentynki. 
Uczniowie wykonali laurki w kształcie ser-

duszka dla kolegów, koleżanek, członków rodzi-
ny. Dzień ten miał na celu kultywowanie trady-
cji walentynkowych, okazywanie pozytywnych 
uczuć innym osobom, nawiązanie kontaktów 
interpersonalnych podczas wspólnej zabawy, do-
strzeganie pozytywnych cech w sobie. 17 lutego 
wspólnie z kolegami z kals I i III obchodziliśmy 
Światowy Dzień Kota. Uczniowie wykonali kotka 
3D z papieru. Prace te miały na celu rozwijanie 
empatii, uwrażliwianie na potrzeby wszystkich 
zwierząt, przekazanie informacji na temat prawi-
dłowej opieki nad zwierzętami, wyrabianie sza-
cunku dla zwierząt, rozwijanie aktywności twór-
czej. Obchodzony Dzień Bezpiecznego Internetu 

KlASA IV A

16 lutego uczestniczyliśmy w wycieczce do 
Uzdrowiska Cieplice. Głównym celem było 

zapoznanie z aktualną wystawą Muzeum Przy-
rodniczego w Jeleniej Górze – Cieplicach 

Dodatkową przyjemnością były: spacer przez 
Tężnię Cieplicką i Plac Piastowski, zwiedzenie 
Ekspozycji Historyczna Źródło Marysieńka, 

uświadomił uczniom zagrożeń płynących z nie-
umiejętnego korzystania z Internetu. 24 lutego 
miło spędziliśmy czas objadając się pączkami w 
Tłusty Czwartek. Nie tylko słodkie pączki były 
ważne w tym dniu. Również uczniowie wzbo-
gacili wiedzę dotyczącą tradycjach i obrzędach 
ludowych naszego kraju. Tradycją stało się już iż 
w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca gości u 
nas filharmonia. Są to tzw. Poranki z Filharmo-
nią Dolnośląską. W tym miesiącu temat muzycz-
nym był „Ślimak i zając” - muzyczne wariacje. 
Koncerty adresowane są do uczniów klas I- III. 
Bezpośrednie spotkanie z artystami, muzyką „na 
żywo” zróżnicowaną pod kątem stylu i wyko-
nawstwa w ciekawy sposób uzupełnia edukację 
muzyczną w szkole. 

Anita Ochocka 
nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

zabawy w Parku Zdrojowym. Na koniec klasa 
czwarta zjadła pyszną pizzę.  24 lutego to trady-
cyjny „tłusty czwartek”. Dzięki uprzejmości ro-
dziców, którzy zapewnili słodkie, tłuste pączki IV 
a spędziła miły poranek przy herbacie i zabawach. 

 Edyta Soszyńska
wychowawca klasy
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