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w nawiązaniu do wcześniejszych informacji dotyczących ogłoszenia przetargu na wyłonienie wy-
konawcy budowy nowego wiaduktu drogowego nad linią kolejową w  ciągu ul. Piastowskiej do  
ul. 1 Maja informuję, że w dniu 13 czerwca 2022r. został wyłoniony wykonawca firma Berger Bau 
Polska Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, która zaoferowała najkorzystniejszą ofertę zaprojektowania 
i wybudowania wiaduktu tj. kwotę 6.854.737,11 zł. Inwestycja powinna być zrealizowana w terminie 
24 miesięcy od dnia zawarcia umowy czyli do około połowy 2024 roku. 

Druga dobra wiadomość jest taka, że nasza gmina otrzymała kolejne dofinansowanie  
z Rządowego Funduszu Polski Ład na realizację inwestycji, w łącznej wysokości 10.000.000,00 zł. 

Przy czym udział finansowy naszej gminy w  realizację tych inwestycji wynosi tylko 5,12%. 
Dodaję, że dofinansowanie to otrzymaliśmy na realizację dwóch zadań inwestycyjnych, każde po 
5.000.000,00 zł. Zadania, które będą realizowane z tych środków finansowych to: 

- infrastruktura drogowa: budowa nowej nawierzchni na odcinku ulicy Przemysłowej i  Cieplic-
kiej wraz z  odprowadzeniem wód powierzchniowych, budową chodników i  modernizacją oświe-
tlenia ulicznego oraz przebudową chodników na odcinku ul. Kryształowej w  centrum miasta.  
Przewidywana wartość inwestycji wynosi 5.270 000,00 zł , a przewidywany okres jej realizacji to 12 miesięcy.

- infrastruktura wodno-kanalizacyjna: budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Miej-
skiej Piechowice na odcinku ul. Nadrzecznej, ul. Pakoszowskiej (kolejny odcinek), na osiedlu Górzy-
niec w ul. Brzozowej oraz w części ul. Leśnej. Przewidywana wartość inwestycji wynosi 5.270.000,00 
zł, a przewidywany okres jej realizacji to 12 miesięcy.

Burmistrz Miasta Piechowice
Jacek Kubielski

Drodzy Mieszkańcy Piechowic, 

Informacja Burmistrza
Miasta Piechowic

Słowo o KSWiK

Jak już wcześniej informowałem Państwa w Karkonoskim Systemie Wodociągów i Kanalizacji 
(KSWiK) trwają prace związane z wyceną spółki. Dostałem pierwszą wstępną wersje wyceny majątku 
spółki, do której wniosłem swoje uwagi. Wszystkie najważniejsze informacje dotyczące wartości spół-
ki, wartości majątku spółki jaka przypada Piechowicom proporcjonalnie do posiadanych udziałów 
itp. dane podam Państwu jak tylko taka wycena oficjalnie dotrze do mnie. 

Szanowni Państwo około 1,5 roku temu spółka KSWiK posiłkując się raportem przygotowanym 
przez firmę zewnętrzną straszyła nas, że w przypadku wyjścia ze spółki KSWiK będziemy zobowią-
zani do dopłaty środków finansowych spółce KSWiK. Już wiedziałem wówczas, że nie jest to prawda 
a jedynie próba wprowadzenia nas w błąd i odwiedzenia od podejmowania dalszych działań. 

Dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, że czysta wartość spółki / wartość bez zobowiązań KSWiK / jest 
tak wysoka, że po przeliczeniu jej na wartość naszych udziałów należy przyjąć, że to spółka KSWiK 
powinna nam dopłacić. Ta okoliczność potwierdza moje dotychczasowe stanowisko, że Piechowice 
są poszkodowane przez KSWiK poprzez to, że od dnia przystąpienia Piechowic do KSWiK nie były 
realizowane inwestycje wodno-kanalizacyjne w naszym mieście. 
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Burmistrz Miasta Piechowice

Jacek Kubielski

Uchwała nr 287/L/2022 Rady Miasta Piechowice z  dnia 2 czerwca 2022 r. w  sprawie zmiany  
budżetu Gminy Miejskiej Piechowice na rok 2022. 

Uchwała nr 288/L/2022 Rady Miasta Piechowice z  dnia 2 czerwca 2022 r. w  sprawie zmiany  
Wielo-letniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice.

Uchwała nr 289/L/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice.

Uchwała nr 290/L/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 2 czerwca 2022 r. w sprawie pozbawienia 
kategorii drogi gminnej.

Uchwała nr 291/L/2022 Rady Miasta Piechowice z  dnia 2 czerwca 2022 r. w  sprawie zmiany 
uchwały nr 94/XVIII/2019 Rady Miasta Piechowice z  dnia 28 listopada 2019 r. w  sprawie wzoru  
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli  
nieruchomości oraz w  sprawie warunków i  trybu składania deklaracji za pomocą środków  
komunikacji elektronicznej.

Uchwała nr 292/LI/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Piechowice.

Uchwała nr 293/LI/2022 Rady Miasta Piechowice z  dnia 15 czerwca 2022 r. w  sprawie zmiany 
uchwały nr 90/XVII/2019 Rady Miasta Piechowice z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Piechowice.

Uchwała nr 294/LI/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 15 czerwca 2022 r. w  sprawie zmiany 
uchwały nr 91/XVII/2019 Rady Miasta Piechowice z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
 od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

RADA MIASTA PIECHOWICE UCHWALIŁA

 
Dzisiaj już nikt w Piechowicach nie powinien mieć wątpliwości, że w interesie Piechowic jest wyj-
ście z tej spółki. Nikt rozsądnie myślący nie wierzy w żałosne argumenty niektórych osób, że w gru-
pie są niższe koszty i łatwiejsza realizacja inwestycji. Tak oczywiście może być, jednak pod warun-
kiem, że wspólnicy takiej spółki są dla siebie równoprawnymi partnerami nie tylko w dokumentach 
prawnych, ale i w praktyce realizacji celów gminnych. Tego nie ma i nie będzie w spółce KSWiK.  
To w tej spółce taryfy za wodę i ścieki są jednymi z najwyższych w Polsce, a zadłużenie spółki zamiast 
maleć ciągle rośnie. Do tego niedawno zakończone inwestycje wymagają kolejnych nakładów inwesty-
cyjnych. Niech przykładem będzie tu zrealizowana rozbudowa oczyszczalni ścieków w Mysłakowicach.
Pytam kogo na to stać ? Co z inwestycjami w Piechowicach ?. Czy my jesteśmy gorsi ?. 

Piechowice nie mają zamiaru trwać w  spółce, która zamiast rozwoju generuje coraz to większe 
zobowiązania. Mam wrażenie, że wszystko to zmierza do upadłości spółki KSWiK. Czy pozostali 
Wspólnicy zdają sobie z tego sprawę?. 

Słowo o Stadionie Miejskim

Pomimo trudności finansowych udało się zrealizować kolejny etap modernizacji Stadionu Miej-
skiego w Piechowicach. Poprzednio wykonaliśmy szatnie dla sportowców. Obecnie przebudowaliśmy 
trybuny dla publiczności, które nabrały nowego wyglądu oczywiście na miarę aktualnych możliwości 
naszego miasta. Myślę, że mieszkańcy Piechowic będą mogli w  lepszych warunkach uczestniczyć 
w widowiskach sportowych.
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Informację dla przedsiębiorców !
W dniu 22 czerwca 2022r odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Piechowice. Powodem zwołania 

sesji nadzwyczajnej było zainicjowane przez małych przedsiębiorców spotkanie z Burmistrzem Miasta 
Piechowice, na którym Burmistrz, po wysłuchaniu przedsiębiorców, wyszedł z inicjatywą zmniejsze-
nia kosztów odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych poprzez wprowadzenie możliwość  
zadeklarowania pojemników o pojemności 60 l oraz zmniejszenia częstotliwości obiorów frakcji  
odpadów, które w działalnościach tego typu powstają w nieznacznej ilości lub wcale nie są wytwarzane.  
Ustawodawca wprowadzając obowiązek segregacji zobowiązał również właścicieli nieruchomości nieza-
mieszkałych do segregowania a tym samym do opłat za wszystkie frakcje bez względu na rodzaj prowa-
dzonej działalności. 

Co, jeżeli właściciel nieruchomości niezamieszkanej nie wytwarza wszystkich frakcji odpadów komunalnych ?. 
„Niezależnie od tego, czy właściciel danej nieruchomości niezamieszkanej wytwarza wszystkie frak-
cje odpadów komunalnych czy też nie, ustawodawca przyjmuje pewnego rodzaju fikcję, że takie odpady  
są przez niego wytwarzane. W konsekwencji jego umowa z podmiotem wpisanym do rejestru działalności 
regulowanej musi obejmować wszystkie te frakcje. Bez znaczenia przy tym jest możliwość udowodnie-
nia (wykazania) przez właściciela takiej nieruchomości, że w praktyce nie wytwarza określonej frakcji.”  
/ Gazeta Prawna artykuł z 23 listopada 2021 r. /.

Od dnia 1 lipca 2022r. wszyscy właściciele nieruchomości niezamieszkałych włączeni zostaną  
do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi a tym samym zobowiązani będą  
do złożenia deklaracji do Burmistrza Miasta Piechowice o wysokości opłaty za gospodarowanie  
odpadami powstającymi na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy. 

Kierownik Referatu Nieruchomości, 
Geodezji i Ochrony Środowiska

Monika Śpiewak

Uchwała nr 295/LI/2022 Rady Miasta Piechowice z  dnia 15 czerwca 2022 r. w  sprawie ustale-
nia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek o określonej  
pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości lub ich czę-
ści, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Uchwała nr 296/LI/2022 Rady Miasta Piechowice z  dnia 15 czerwca 2022 r. w  sprawie wzoru  
deklaracji o  wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właści-
cieli nieruchomości oraz w  sprawie warunków i  trybu składania deklaracji za pomocą środków  
komunikacji elektronicznej.

Akcja Sprzątania Świata
W dniu 11 czerwca odbyło się sprzątanie świata. Pracownicy Urzędu wraz mieszkańcami oraz 8 

Piechowicką Harcerską Drużyną „Burza” posprzątali okolicę ulic: Cicha Dolina, Nadrzecznej, Bocz-
nej jak również miejsca obok garaży koło marketu Biedronka, park miejski Szklany Ogród oraz Skwe-
rek Pokoleń.

Głównym celem akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej mieszkańców i odpowiedzial-
ności za środowisko naturalne. Akcja miała również na celu pokazanie mieszkańcom, że rozwiąza-
niem problemu zaśmieconego środowiska nie jest tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana  
nawyków w codziennym życiu ponieważ lenistwo i beztroska wyhodowały w nas kulturę nawyko-
wego zaśmiecania. Ludzie rzucają śmieci wszędzie, nie myśląc o konsekwencjach swoich działań.  
Wiele osób nie zdaje sobie sprawy lub nie docenia negatywnego wpływu zaśmiecania na środowisko.

Zaśmiecone miejsca są wizualnie nieprzyjemne a sprzątanie ich również wymaga  nakładów  
finansowych, które są finansowane przez podatników, a które mogłyby być wykorzystane na inne cele.
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Dzień Dziecka pełen uśmiechów
Dzień dziecka to jeden z najbardziej wy-

czekiwanych przez dzieci dni w  roku. To 
dzień, w  którym każde dziecko powinno 
poczuć radość i  szczęście, a  na wszystkich 
małych buziach powinny gościć uśmie-
chy. Tak właśnie było podczas tegorocznego 
święta dzieci w  Piechowicach. Bardzo licz-
nie zgromadzeni najmłodsi mieszkańcy  
naszego miasta mogli do woli sza-
leć na dwóch ogromnych dmuchań-
cach oraz ozdobić buzię kolorowym 
malunkiem. Mogli również wziąć 

udział w  zabawach Księżniczki Marcysi i  jej wspaniałej asystentki, a  także nauczyć się pusz-
czać wielkie, tęczowe bańki. Wszystkie te atrakcje i  konkursy przygotowane dla dzieci przez 

Piechowicki Ośrodek Kultury spotkały się z  dużym entuzjazmem zarówno młodszych,  
jak i  nieco starszych Piechowiczan. Takie wydarzenia i  mnóstwo uśmiechów na twarzach dzieci  
bardzo motywują nas do dalszej pracy i  starań. Dziękujemy, że byliście z  nami! Życzymy Wam  
kochane dzieci mnóstwo radości każdego dnia roku.

Dyrektor i  pracownicy POK składają serdeczne podziękowaniaza pomoc i  wsparcie w  realizacji 
Dnia Dziecka dla:

- Państwa Kałosza oraz mieszkańców bloku przy ul. Szkolnej nr 15
- Państwa Woźniak, właścicieli sklepu „Natalii”
- Firmy „Jelenia Plast”
           specjalista ds. wystaw

Ewa Romańska

Dlatego idealnym sposobem radzenia sobie z problemem zaśmiecania jest wziąć odpowiedzialność 
i spróbować swoich sił w prawidłowym pozbywaniu się odpadów. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy zaangażowali swój czas i siły w sprzątanie naszego kawał-
ka ziemi! Liczymy na udział w kolejnej edycji.

Podinspektor ds. ochrony środowiska
Katarzyna Pop
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SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W PIECHOWICACH

W  ramach projektu unijnego „Szansa dla wszystkich” realizowanego w naszej szkole ucznio-
wie uczestniczą m.in. w zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych z  języka polskiego, matematy-
ki i  języka angielskiego oraz w  zajęciach rozwijających uzdolnienia humanistyczne, matematycz-
ne i  językowe. Podczas wspólnych spotkań doskonalą kompetencje kluczowe, przygotowują się do 
egzaminu ósmoklasisty, ćwicząc strategie rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, dzielą się swoją 
wiedzą, odkrywają możliwości wykorzystywania różnych aplikacji ułatwiających skuteczne powta-
rzanie i utrwalanie wiedzy. Wyczarowują dzięki swojej wyobraźni awatary postaci literackich, tworzą 
trimino lekturowe, karty albumowe, projektują okładki do lektur obowiązkowych, objaśniając ich 
związek z treścią tekstów literackich. W swojej pracy wykorzystują zabawy literackie i gramatyczne,  
planszowe, porządkujące wiedzę. Rozwiązują zadania z arkuszy egzaminacyjnych, doskonalą techni-
kę redagowania różnych form wypowiedzi i rozwiązywania zadań otwartych. Istotną rolę odgrywają 
również zajęcia psychologiczne koncentrujące się na rozwijaniu umiejętności z zakresu komunika-
cji interpersonalnej, trening umiejętności społecznych, zajęcia rozwijające umiejętność uczenia się. 
Spotkania z  dziećmi odbywają się pod czujnym okiem szkolnych specjalistów i pomagają naszym 
wychowankom poznawać siebie, odkrywać zasady komunikowania się, nawiązywać interakcję umoż-
liwiającą wymianę informacji, emocji i myśli. Nasi uczniowie uczestniczą także w zajęciach artystycz-
nych, odkrywając w sobie pokłady twórczego potencjału. Każdy uczestnik zajęć projektowych czuje 
się jak w  rodzinie. Uczniowie, pracując w małych grupach, pokonują barierę nieśmiałości w dzie-
leniu się swoimi trudnościami, uczą się wzajemnie od siebie i  w  każdej sytuacji zadaniowej mogą  
liczyć na kolegów i koleżanki. Na zajęciach przejmują odpowiedzialność za organizację nauki własnej,  
eksperymentują, badają, dyskutują, wyciągają wnioski. W  swoich działaniach są zmotywowani  
i zaangażowani. Nasze zajęcia projektowe to dobrze spędzony czas przez naszych uczniów.

CZAS RELAKSU... I NAUKI

SZANSA DLA WSZYSTKICH

Siódmoklasiści wyjechali na zieloną szkołę do Wroniaw, miejscowości leżącej nieopodal Wolsztyna. 
Czwartoklasiści majowy tydzień spędzili w Myśliborzu na Pojezierzu Myśliborskim. Grupy przeby-
wały w Domu Wczasów Dziecięcych. Realizowały edukację regionalną, prozdrowotną, ekologiczną. 
Spędzały czas bardzo aktywnie. Uczestniczyły w  zajęciach sportowo-rekreacyjnych, muzyczno-
-rozrywkowych, wycieczkach pieszych, rowerowych, grach terenowych, spotkaniach historycznych,  
zdobywając miano średniowiecznego rycerza i brązową tarczę woja Myślibora. Uczniowie budowali 
relacje koleżeńskie, wspierali się wzajemnie, a nade wszystko zdobywali wiele nowych doświadczeń 
przydatnych w życiu.
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WARTO POZNAWAĆ INTERESUJĄCYCH LUDZI!

Uczniowie naszej szkoły gościli pana Rafała Kotylaka, uznanego fotografa, piechowiczanina,  
absolwenta „Jedynki”, rodzica, wyjątkowego artystę. W ferworze wielu projektów Pan Rafał znalazł 
czas, by podzielić się z nami swoją pasją fotografowania krajobrazów, koncertujących artystów, rodziny.  
Nie zabrakło też informacji o  dobrym sprzęcie do fotografowania, instrukcji i  porad dla miło-
śników fotografii. Uczniowie mogli zachwycać się zdjęciami autorstwa pana Rafała na papierze  
fotograficznym, albumem ukazującym najpiękniejsze krajobrazy najbliższej okolicy, pracami naszego  
gościa w czasopismach

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 
 Grzegorz Bijak

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach.
Informacje z Dwójeczki…..
* Zielona Szkoła: 

Klasa VII A  postanowiła połączyć naukę z  wypoczynkiem. Pod opieką p. Jolanty Bochyńskiej  
i  p. Sławomira Mackiewicza spędzili dwanaście dni nad jeziorem w  Domu Wczasów Dziecięcych 
Wroniawy. Oprócz nauki wiele czasu spędzili na zwiedzaniu. Jednym z  ciekawszych obiektów,  
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* Pierwszy egzamin ósmoklasisty w naszej szkole:
Uczniowie klas ósmych stanęli przed wyznawaniem sprawdzenia poziomu swo-

jej wiedzy przystępując do egzaminu ósmoklasisty. Od 24 do 26 maja pisali kolejno eg-
zamin z  języka polskiego, matematyki i  języka obcego. Egzamin ósmoklasisty obejmu-
je wiadomości i  umiejętności określone w  podstawie programowej kształcenia ogólnego 
w odniesieniu do wybranych przedmiotów. Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym,  
co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony  
minimalny wynik. Jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać. 
Mimo, iż nasza szkoła funkcjonuje już trzeci rok, egzamin ten odbył się po raz pierwszy.

* Karta rowerowa:
5 maja 2022 r. w naszej szkole pod czujnym okiem przedstawicieli Sekcji Ruchu Drogowego Policji 

w Jeleniej Górze odbyły się egzaminy na kartę rowerową. Emocji było sporo, ale wszyscy uczniowie 
dzielnie się spisali i uzyskali uprawnienia do tego, aby poruszać się po drogach publicznych zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.

* Biblioteka szkolna: 
Miło jest nam poinformować, że nasza biblioteka wzbogaca się o  nowe pozycje. Na przełomie 

kwietnia i maja kolejny raz zwróciliśmy się do wielu wydawnictw z prośbą o darowiznę na rzecz szko-
ły dotyczącą wspomagania uczniów z Ukrainy. Odzew przerósł nasze oczekiwania. Wydawnictwa, 
które odpowiedziały na naszą prośbę to „Nowa Era” Warszawa, „Dwie Siostry” Warszawa, „Znak” 
z Krakowa. Obecnie otrzymaliśmy około 100 książeczek, w tym zdecydowana większość tłumaczona 
na język ukraiński. 

* Nocka w szkole:
Zdecydowanie z  sympatii do szkoły pojawiła się nowa tradycja zwana „Nocką w  szkole”.  

Klasy, które postanowiły spędzić noc z piątku na sobotę w budynku szkoły zadecydowały jaki temat 
będzie motywem przewodnim wieczoru. Klasa VIII A postanowiła zwiększyć dawkę adrenaliny oglą-
dając horrory. Klasa VI A wcieliła się w detektywów rozwiązując interaktywne zagadki przygotowane 
na bazie „escape room”. 

* Festyn Rodzinny:
9 czerwca 2022 r. odbył się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach Festyn 

Rodzinny. Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II gorąco dziękuje wszystkim 
uczniom i Rodzicom, którzy wsparli nas w przygotowaniach do festynu. Dzięki Wam oraz fantastycz-
nym gościom udało nam się zebrać 2637,70 zł! Środki te wkrótce zostaną wydane na pufy i siedziska, 
z których na przerwach będą korzystać nasze dzieci. Serdecznie dziękujemy również pracownikom 
Szkoły, których pomoc w trakcie festynu była nieoceniona. Było tak fantastycznie, że już szykujemy 
się na kolejny festyn we wrześniu. Do zobaczenia. Rada Rodziców.

 Op. Agata Szpala (nauczyciel bibliotekarz)

który mieli okazję zobaczyć był „Skansen Budownictwa Ludowego Zachodniej Wielkopolski”.  
Zwiedzali budynki domostw średniowiecznych chłopów. Zaskoczeniem były budynki ze strzechą  
pokrytą trzciną i słomą. Obejrzeli również Karczmę pochodzącą z 1706 roku. Jednak najciekawszym 
eksponatem był wiatrak koźlak pochodzący z 1603 roku. Byli również w Wielkopolskim Muzeum 
Pożarnictwa. Nie obyło się bez zabawy, sportowej rywalizacji, konkursów i dyskotek, zwłaszcza że na 
Zielonej Szkole byli wraz z uczniami klasy siódmej ze szkoły podstawowej nr 1.
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Przedszkole Samorządowe nr 2 
w Piechowicach
ul. Nadrzeczna 1
tel.76-12-271
www.ps2piechowice.szkolnastrona.pl

Jesteśmy finalistami XVII edycji konkursu  
„Uczę się bezpiecznie żyć” Euroregionu Nysa

Po pandemicznej przerwie, 31.05.2022 r. w Szkole Podstawowej Nr 10 w Jeleniej Górze odbył się finał 
Euroregionu Nysa 17-tej edycji konkursu „Uczę się bezpiecznie żyć.” Wzięło w nim udział 167 uczest-
ników reprezentujących 75 placówek oświatowych. Nad całością czuwało ponad 50 sędziów z 20 in-
stytucji. W kategorii rocznego przygotowania do szkoły wzięła udział drużyna z naszego przedszkola 
w składzie: Hanna L. Jakub M. i Aleksander W. Starszaki musiały wykazać się znajomością zagadnień 
z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa ekologicznego i zagrożeń dnia codziennego. Odpowiadały 
na szereg szczegółowych pytań, ale także podejmowały działania praktyczne w pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Naszym przedszkolakom należą się ogromne brawa i gratulacje za zajęcie V miej-
sca w swojej kategorii. Był to pierwszy konkurs na takim szczeblu, w którym starszaki wzięły udział,  
ale wierzymy, że był to dopiero rozbieg przed następnymi sukcesami. 

Serdecznie dziękujemy, Pani Agacie Wirowskiej, za pomoc i  zaangażowanie przy organizacji  
udziału dzieci w konkursie. 

Nauczyciel grupy Zajączki mgr S. Januszkiewicz

Święto Niezapominajki
Święto Niezapominajki uczy serdeczności i popularyzuje pięk-

ną polską przyrodę. Święto ma również na celu zachowanie od 
zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji.

W naszym przedszkolu był to dzień do znakomitej zaba-
wy, ale też do zdobycia nowej wiedzy o  środowisku natu-
ralnym i  jego ochronie. Podczas tegorocznych obchodów, 
dzieci przystrojone w  elementy niezapominajki poznały  
postać Andrzeja Zalewskiego, znanego ekologa, który wpro-
wadził Święto Niezapo-minajki do polskiego kalendarza 
świąt ekologicznych, śpiewały piosenkę o  niezapominajce 
i skandowały ekologiczne hasła. Wysłuchały „Bajki o Nieza-
pominajce” Moniki Zawilińskiej, a następnie wybrały się na 
spacery w poszukiwaniu piechowickich pomników przyrody.  
Najmłodsi zawędrowali na plac zabaw przy ulicy Lipowej, 

gdzie od lat rośnie i daje cień olbrzymi buk. Starsze grupy wybrały się na spacery w poszukiwaniu 700 
letniego Cisa i olbrzymiego Jesiona. Na zakończenie po powrocie do przedszkola, wszystkie grupy 
przedszkolne zasadziły sadzonki wdzięcznych niezapominajek w grupowych ogródkach. Będą nam 
one przypominać, jak ważne jest dbanie o przyrodę.

Mamy nadzieję, że to urocze Święto Niezapominajki, przyczyni się do rozbudzania w dzieciach i nas 
samych szacunku do przyrody i rozwijania świadomości ekologicznej, jak również pamięci o ważnych 
chwilach i osobach.

Nauczyciel grupy Kropeczki mgr G.Popera
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Dzień Dziecka pod „Czerwonym Muchomorem”

Niespodzianki z  okazji Dnia Dziecka rozpoczęły się już od wtorku (31.05)  
a  zakończyły się 2 czerwca wyjazdem do Kina Helios na bajkę „Olimpijskie 
Igrzyska Zwierzaków”. 

Oto co się działo:
 „Bądź bezpieczny w górach”

W  dniu 31 maja Przedszkole Samorządowe nr2 w  Piechowicach odwiedzili wyjątkowi goście  
z  Gór-skiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Ratownicy górscy zostali przyjęci z  wielkim  
entuzja-zmem przez przedszkolaki. Dzieci podczas pogadanki dowiedziały się na czym polega  
praca ratownika, a  następnie podczas prezentacji zaznajomiły się z  podstawowym ekwipunkiem  
turysty potrzebnym do wyjścia w góry. Dużym zainteresowaniem był pokaz specjalistycznego sprzętu,  
który ratownicy zabierają ze sobą podczas akcji ratowniczych. Największą atrakcją dla przedszkola-
ków była prezentacja tresury i sztuczek psa – ratownika. Dzieci z zaciekawieniem słuchały na czym 

polega jego praca oraz mogły obejrzeć zacho-
wanie psa podczas poszukiwań zaginionych 
osób. Ten wyjątkowy dzień na długo pozo-
stanie w  pamięci przedszkolaków. Serdecz-
nie dziękujemy Zastępcy Naczelnika Panu 
Markowi Barzak, Starszemu Instruktorowi 
GOPR Panu Romanowi Gąsior oraz Tacie 
naszej Marty z  grupy Żabek Instruktorowi 
GOPR Mateuszowi Dejnarowicz.

1 czerwca 2022 r. grono pedagogicz-
ne wraz z  Panią Dyrektor wystąpiło przed 
przedszkolakami z  przedstawieniem pt. 
„Wesoła Ludwiczka”. Scenariusz powstał na 
podstawie opowiadania Anny Świerszczyń-
skiej. W główne role wcieliły się nauczyciel-
ki przedszkola, Pani Joanna Monastyrska 
w  roli Wesołej Ludwiczki, Pani Sylwia Ja-

nuszkiewicz w roli Zajączka, Pani Grażyna Popera w roli Świnki, Pani Dorota Jarosz w roli Ślimaka,  
Pani Małgosia Janasz w roli Stracha na Wróble i Pani Dyrektor Bożena Woś w roli Piernikowego Króla, 
narratorem była Pani Magda Czekała, oprawę muzyczną zapewniła Pani Basia Kałas, a scenografię 
wykonała Pani Beata Samolewska. Dzieci uważnie oglądały widowisko, doskonale wyczuwały jego 
nastrój, momenty humorystyczne i  dramatyczne. Z  wielkim zdziwieniem i  podziwem odkrywa-
ły kto się krył pod głównymi bohaterami przedstawienia. Ludwiczka to wesoła dziewczynka, która 
wraz z przyjaciółmi poszukiwała Króla z Piernika, który nigdy się nie złościł. Dzieci dowiedziały się,  
jak ważne jest dobre serce, uśmiech i  przyjaźń. Teraz już wiedzą, że warto pomagać,  
że PRZYJACIELE NASZYCH PRZYJACIÓŁ SĄ NASZYMI PRZYJACIÓŁMI.

Dzieci z oddziału żłobkowego także miały radosną niespodziankę. Pani Animator przygotowała 
zabawy i pokaz baniek. Wszystkie dzieci bawiły się wspaniale.

Po przedstawieniu i animacjach w ogrodzie przedszkolnym czekały na dzieci kolejne niespodzian-
ki. Wszyscy dostali lody, również pracownicy przedszkola. Dodatkowo dzieci z oddziału żłobkowego 
otrzymały kolorowe piłeczki a przedszkolaki puzzle. 

Serdecznie dziękujemy Radzie Rodziców za te słodkości, prezenty i animacje.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”
 Janusz Korczak 
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Wieści z Chatki Puchatka

Dzień Rodziny

W  dniu 26 maja grupa Mądre Sowy pod przewodnictwem 
wychowawcy Wioletty Uram udała się wraz z  rodzicami na wy-
cieczkę na Wodospad Kamieńczyka zorganizowanej z okazji Dnia 
Rodziny. W szałasie Sielanka dzieci składały rodzicom życzenia, 
śpiewały „Sto lat” i wręczyły upominki.

Dzieci zwiedzały wąwóz wodospadu, z  ust pana Jerzego  
wysłuchały ciekawych opowieści o  historii Kamieńczyka.  
W  szałasie ze smakiem zjadły pieczone kiełbaski i  chlebek,  

ze smalcem. Dzieci złożyły właścicielom szałasu - państwu Janinie i Jerzemu Sieleckim podziękowa-
nia za gościnę i z uśmiechem na twarzach wróciły do domów.

Pogoda dopisywała, więc tym bardziej wycieczkę można uznać za udaną. 
Najmłodsza grupa – Pszczółki, by uczcić ten dzień udała się wraz z  rodzicami do Sali zabaw 

Kids Club w  Jeleniej Górze. Tam wśród wielu atrakcji wesoło spędzały czas. Rodzice mogli wraz 
z dziećmi oddawać się radosnej zabawie, zobaczyć, jak ich pociechy radzą sobie wśród rówieśników.  
Spotkanie było też okazją do podziękowań. Rodzice otrzymali upominki od dzieci oraz dyplomy 
z podziękowaniami z  rąk wychowawców za aktywne włączanie się w działalność grupy oraz całej 
społeczności przedszkola. Maluszki bawiły się wyśmienicie, zajadały również przygotowane przez 
Mamy słodkości. Dziękujemy serdecznie za tak liczne przybycie, mamy nadzieję na kolejne tak udane 
spotkania w przyszłości.

Jeszcze w  czerwcu Dzień Rodziny zostanie uczczony w  dwóch pozostałych grupach Kangurki  
i  Tygrysy. Niestety z  powodu kapryśnej pogody zaplanowane spotkania przy ognisku musiały być 
przełożone na inne terminy. Życzymy wszystkim rodzicom oraz ich pociechom udanej zabawy.

DZIEŃ DZIECKA

W  dniu 1 czerwca uwieńczony został spotkaniem,  
że strażakami z  OSP ze Szklarskiej Poręby. Dzięki 
uprzejmości taty Tymonka przedszkolaki miały okazję 
usłyszeć o tajnikach pracy strażaków, wsiąść do wozu, 
a  nawet spróbować nadać komunikat krótkofalówką 
i lać wodę przy użyciu prawdziwego sprzętu strażackiego.

Dziękujemy serdecznie naszym gościom. Z  takimi 
strażakami możemy czuć się bezpieczni

Kolejne atrakcje czekały na dzieci w dniu 2 czerwca. 
Wówczas to w  ogrodzie przedszkolnym czekało na 
dzieci mnóstwo niespodzianek. Zabawy organizowane 
przez animatorów, salon tatuażu, malowanie twarzy 
– buźki dzieci zamieniały się w  ulubionych bohate-
rów z bajek, motyle, zwierzątka… Zagościli też u nas 
Chase i Zuma z zespołu Psiego Patrolu. Zabawy przy 
muzyce, konkurencje sportowe, puszczanie baniek my-
dlanych. Wszystko to sprawiło, że uśmiechy nie zni-
kały z twarzy zarówno dzieci, jak i dorosłych. W tym 
dniu odwiedził także przedszkole pan Tomasz Radecki  
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Pani Michalinie Bielskiej – Zając 
za bajkowe udekorowanie holu przedszkola, 

Panu Pawłowi Morańda 
za przeprowadzenie pokazu pracy straży pożarnej,

 Panu Tomaszowi Radeckiemu
 za pokaz i warsztaty o tematyce karate, 

Państwu Mandziej, właścicielom firmy „AG-MA”
naszej firmie cateringowej

 za dostarczenie w dniu dziecka prowiantu na ognisko. 

Panu Mateuszowi Kozłowskiemu 
za dostarczenie do przedszkola artykułów papierowych 

z firmy WEPA .

Anna Kubasiewicz
wychowawca grupy Pszczółki

w Przedszkolu Samorządowym nr1 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do udziału w konkursie „Piękne otoczenie w Moich Piechowicach”

W  okresie od 01.07.2022 r do 31.08.2022r mieszkańcy oraz instytucje mogą zgłaszać mailowo 
kandydatów wskazując ich lokalizację oraz nieruchomość (posesję), która mogłaby być nagrodzona 

Wakacyjny konkurs „Piękne otoczenie w Moich Piechowicach”

z Jeleniogórskiego Klubu OYAMA, by zaprezentować pokaz oraz przeprowadzić warsztaty o tematyce 
karate. Łamanie deski dłonią? Nie każdy to potrafi, a po szkoleniu u pana Tomasza – wszystko jest 
możliwe.

Pogoda dopisywała, a  na orzeźwienie można było skosztować pysznych, lodów owocowych przygo-
towywanych w obecności dzieci przez pana Łukasza Dobrowolskiego, prawdziwego mistrza kuch-
ni. W  porze obiadowej zostało rozpalone ognisko. Starsze dzieci mogły samodzielnie, a  młodsze  
z pomocą dorosłych upiec i ze smakiem zjeść kiełbaskę. Był to dzień pełen wrażeń i chciałoby się,  
by trwał wiecznie. Niech dziecięca radość towarzyszy nam każdego dnia, byśmy nie zgubili pośród 
trudów codzienności tego cennego daru. 

W  IMIENIU DYREKCJI I  PRACOWNIKÓW PRZEDSZKOLA SZCZEGÓLNE  
PODZIĘKOWANIA SKŁADAMY:

Panu Łukaszowi Dobrowolskiemu
za przygotowywanie pysznych lodów  

oraz pokaz ich produkcji z okazji obchodów „Dnia Dziecka”

Pani Annie Czapiewskiej oraz firmie „Teatralna 1”
za sponsorowanie banerów dla naszego przedszkola

Radzie Rodziców przedszkola 
za wsparcie finansowe naszych uroczystości z okazji Dnia Rodziny
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w  konkursie na „Najpiękniejszą posesję”. Włączając się do konkursu można uwzględnić ukwieco-
ny balkon, ogród, architektura ogrodowa czy otoczenie wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw. 
Prosimy o przesyłanie dokumentacji na adres: grzegorz.sm@interia.pl 

 Po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń zostanie powołana grupa jurorów, którzy rozstrzy-
gną, które posesje są najpiękniejsze. Prosimy o przysyłanie dokumentacji fotograficznych z podaniem 
adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego oraz właściciela nieruchomości. Jury wyłoni laureatów 
konkursu, którzy otrzymają nagrody rzeczowe.

 Nagrody będzie wręczał Burmistrz Miasta Piechowice wspólnie na specjalnym spotkaniu. 
 

Organizatorzy:

Kontakt z osobą odpowiedzialną za przedsięwzięcie: Grzegorz Rybarczyk, tel.604598145, 
mail: grzegorz.sm@interia.pl

Grzegorz Rybarczyk
Radny Rady Powiatu  

Karkonoskiego

Leon Smolczyński
Radny Rady Miasta  

Piechowice

Jacek Kubielski
Burmistrz Miasta  

Piechowice

Spotkanie ze „Świadkiem Historii” w ZSTiL
W bibliotece Zespołu Szkół Tech-

nicznych i  Licealnych w  Piechowi-
cach 10 czerwca 2022 r. odbyło się 
spotkanie grupy uczniów z  panem 
Franciszkiem Batorym, laureatem 
nagrody Instytutu Pamięci Narodo-
wej „Świadek Historii”, przyznawa-
nej osobom zasłużonym w upamięt-
nianiu historii narodu polskiego. 
Franciszek Batory (prywatnie wu-
jek pana Witolda Rudolfa) w ZSTiL 
gościł już po raz drugi, pierwszy 
- w  2016 r. Interesująco opowiadał 
o  patriotyzmie, tym z  czasów woj-
ny, powojennym i  współczesnym. 
Zachęcał uczniów do zdobywania 
wiedzy, umiejętności zawodowych. 
W  czasie powstania warszawskiego 

uczestniczył w małym sabotażu, po wojnie, na polecenie brata – Józefa przenosił konspiracyjną pocz-
tę. W  swoim wystąpieniu powrócił do wydarzeń z  lat 1944 – 1951. Franciszek Batory jest jednym 
z ostatnich, żyjących naocznych świadków procesu IV Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Nie-
zawisłość. Podczas tego procesu w październiku 1950 r. na śmierć skazany został brat Franciszka Ba-
torego – Józef. Opowiadał, co się działo na sali sądowej, był wówczas studentem historii Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego. Józef Batory walczył w wojnie obronnej w 1939 r., podczas okupacji należał 
do Związku Walki Zbrojnej – Armii Krajowej. Po wojnie podjął dalszą działalność konspiracyjną jako 
szef łączności Zarządu Głównego WiN. Aresztowany został w 1947 r. Karę śmierci wykonano 1 marca 
1951 r. Symboliczny pogrzeb Józefa Batorego odbył się w 1994 r. na cmentarzu parafialnym w Kol-
buszowej. Na zakończenie spotkania wykonano wspólne zdjęcie, a pan Franciszek Batory otrzymał 
wiązankę kwiatów i zaproszony został do kolejnych odwiedzin w naszej szkole.

Zbigniew Kuśmierek
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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.


