
1Informator Piechowicki  •  Wrzesień 2021  •  numer 09/21

Informator 
     Piechowicki

NUMER 09/21     WRZESIEŃ 2021     ISSN 1731-5220

egzemplarz bezpłatny

W numerze Informatora Piechowickiego:
• Informacja Burmistrza Miasta Piechowice,
• Stanowisko Nadleśnictwa Szklarska Poręba w sprawie poszerzenia granic KPN,
• Informacja o przebudowie ulicy Prusa,
• Gmina Rada Seniorów,
• Narodowy Spis Powszechny 2021,
• UWAGA – tymczasowe zmiany w organizacji komunikacji miejskiej.

I Europejski Zlot Forda T. 
Wyścig górski na czas w Michałowicach - 

wrzesień 2021 r. 
Zdjęcie: 24jgora.pl



2 Informator Piechowicki  •  Wrzesień 2021  •  numer 09/21

Informacja Burmistrza Miasta Piechowice 

Drodzy Mieszkańcy Piechowic, 
w ostatnim okresie czasu rozmawiamy 

o ewentualnym powiększeniu obszaru Karko-
noskiego Parku Narodowego/ w skrócie KPN/. 
Wniosek w tej sprawie złożyła Rada Osiedla Mi-
chałowice. 
W związku z tym w październiku br. zamierzam, 
w trybie konsultacji społecznych, skierować do 
Państwa pytania w tej sprawie. Wbrew wielu 
krytycznym wypowiedzią bagatelizujących ww. 
wniosek Rady Osiedla Michałowice uważam, że 
decyzja w tej sprawie może być jedną z ważniej-
szych w trwającej kadencji. Myślę, że Państwa 
głos jest ważny i może zdecydować o kierunku 
dalszego rozwoju naszego miasta. Pytacie, dlacze-
go to takie ważne? 
Otóż:
1. Obszary chronione, są jednym z najważniej-

szych czynników rozwoju ruchu turystycz-
nego, w tym całej gamy usług związanych 
z turystyką, a co za tym idzie rozwoju naszej 
Gminy w kierunku usług turystycznych. Nie 
muszę przypominać, że parki narodowe są 
zaliczane do obszarów o najwyższych walo-
rach przyrodniczych i tym samym magnesem 
przyciągającym turystów do poznania no-
wych obszarów chronionych. 

2. Kilkanaście lat temu Rada Miasta Piechowice, 
opracowując nową strategię rozwoju nasze-
go Miasta, postawiła na rozwój usług tury-
stycznych. Na ten kierunek rozwoju stawiały 
również kolejne Rady w minionych latach, 
a prawie wszyscy kandydaci na Burmistrzów 
i członków Rady Miasta w kampaniach wy-
borczych obiecywali przekształcenie naszej 
gminy z przemysłowej na turystyczną. Same 
słowa jednak tego nie zmienią. 

3. Musimy też zadać sobie pytanie czy chcemy 
mieszkać w miejscowości przemysłowej czy 
turystycznej. Ponadto w rozwoju turystyki 
w gminie należy też pamiętać by nie popełnić 
błędów turystycznego przeinwestowania, al-

bowiem takie działanie może okazać się bar-
dziej uciążliwe niż przemysł. 

Wszyscy którzy uprawiają turystykę górską na 
pewno widzą różnice pomiędzy stanem infra-
struktury turystycznej (tj. szlaków) na terenie 
KPN, a tym jaki istnieje poza Parkiem. Coraz 
bardziej niepokoi mieszkańców intensywna go-
spodarka leśna prowadzona przez nadleśnictwo 
– wycinanie lasów, zwłaszcza w otulinie Parku 
Narodowego. Przez wiele lat przyzwyczailiśmy 
się, że tereny leśne i obszary Parku niczym się nie 
różniły. Miały one równie wysokie walory przy-
rodnicze. Teraz nasze lasy, będące w zarządzie 
Lasów Państwowych, są wycinane w celu pozy-
skania drewna. Giną więc piękne drzewostany, 
do których przywykliśmy. Niestety, w lasach pań-
stwowych, jest to naturalna kolej rzeczy. 
Oczywiście z powiększeniem KPN pojawi się sze-
reg ograniczeń związanych z dostępnością do ob-
szarów chronionych. Jednak dyrekcji KPN dekla-
ruje, że mieszkańcy Piechowic będą mogli zbierać 
na terenie KPN płody runa leśnego, w tym jagody 
czy grzyby. Takie działanie znacząco zmniejszy 
ww. ograniczenia.
W tej sytuacji rodzą się dwa podstawowe pytania:
- czy powiększyć Obszar KPN?
- i w jakich granicach to zrobić? Czy do drogi na 
Wysoki Most, czy do Drogi Pod Reglami, a może 
do enklawy KPN przy wodospadzie Szklarki, czy 
wreszcie z terenem nowej enklawy w rejonie Ci-
chej Doliny. Warianty można mnożyć.
Na pewno część mieszkańców naszego miasta nie 
zwróciła uwagi na to, że tzw. moreny polodowco-
we w Śnieżnych Kotłach są częściowo położone 
poza granicami KPN, pomimo ich wysokich wa-
lorów przyrodniczych.
Pytacie mnie o to jakie jest moje zdanie na temat 
poszerzenia KPN. 
Musze powiedzieć, że w latach 90 byłem zagorza-
łym przeciwnikiem powiększenia KPN. Obec-
nie obserwując postępujące, pozytywne zmiany 
w granicach Karkonoskiego Parku Narodowego, 
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w tym w infrastrukturze turystycznej, w szcze-
gólności w inwestycjach związanych z odbudową 
szlaków turystycznych, jestem zdecydowanym 
zwolennikiem powiększenia obszaru Parku. Za-
stanawiam się jednak jakie powinny być grani-
ce poszerzenia KPN by jednocześnie były „bez-
pieczne” dla interesów naszych mieszkańców.
Temat jest ważny dla nas wszystkich i dlatego sza-
nując zasady demokracji i tym samym Państwa 
zdanie na ten temat zdecydowałem się na prze-
prowadzenie konsultacji społecznych. 

 W tym wydaniu Informatora jestem 
zmuszony poruszyć też temat budowy budynku 
dla potrzeb: Urzędu Miasta, Rady Miasta, USC 
i MOPS.
 W jakim stanie jest budynek Urzędu 
Miasta każdy z Państwa widzi. Niektórzy pytali 
mnie, kiedy będziemy budować nowy Urząd. Do 
tej pory odpowiadałem, że nie mamy pieniędzy. 
Wprawdzie od wiosny 2019 roku zrobiliśmy tro-
chę remontów /remont dachu, wymiana stolarki 
okiennej, części drzwiowej, malowanie, wymiana 
części podłóg, prace elektryczne, inne mniejsze 
prace/. Niestety to za mało. W czasie weekendu 
04-05 września br. w budynku Urzędu Miasta 
miała miejsce awaria instalacji wodociągowej, 
co skutkowało wielogodzinnym zalaniem części 
pomieszczeń, zwłaszcza na parterze, ale także 
na I piętrze. Wstępne straty, w tym wyposażenie, 
oszacowano na kwotę 250.000 zł. Oczywiście bu-
dynek i wyposażenie Urzędu Miasta są ubezpie-
czone. Jednak przy tej okazji ponownie jestem 
zmuszony pochylić się nad stanem technicznym 
budynku Urzędu i rozważyć co dalej należy zro-
bić. Tym bardziej, że zachodzi konieczność wy-
miany części instalacji elektrycznej, wykonania 
ocieplenia, izolacji oraz wykonanie wielu innych 
prac. Mury są zwilgocone, stara część budynku 
nie posiada fundamentów a tym samym izolacji / 
budynek wybudowano na kamieniach/. Poza tym 
występują niewielkie pęknięcia ścian nośnych.  
Urząd powinien, a nie posiada też prawidłowego 
dostępu dla osób niepełnosprawnych. Przy tym 
budynek nie jest funkcjonalny, pomieszczenia są 

ciasne, brakuje dużej sali na sesje Rady Miasta 
pozwalającej zaprosić większą liczbę mieszkań-
ców, Urząd Stanu Cywilnego nie ma swoich po-
mieszczeń a uroczystości USC odbywają się w sali 
wykorzystywanej na spotkania komisji Rady 
Miasta, na sesje Rady Miasta oraz inne robocze 
spotkania Urzędu. Nie ma też miejsca do pra-
widłowego rozmieszczenia pracowników wg np. 
referatów. Nie ma pomieszczenia dla sekretarza 
miasta. Niektórzy pracownicy pracują w ciasnych 
pomieszczeniach. Poza tym Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej obecnie pracuje w budynku 
OSP albowiem budynek, który do tej pory zajmo-
wali nie nadaje się do użytku. Wymaga znacznych 
i kosztownych remontów. Poza tym on także nie 
był funkcjonalny.  
W tej sytuacji zdecydowałem wystąpić się do 
Rady Miasta z propozycją zaplanowania w budże-
cie miasta środków finansowych na budowę no-
wego budynku dla potrzeb Urzędu Miasta, Rady 
Miasta, Urzędu Stanu Cywilnego oraz Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na temat spółki KSWiK.
 W zakresie podziału spółki trwają rozmo-
wy zmierzające do zawarcia umowy na wycenę 
spółki. W najbliższym czasie, po kończących się 
urlopach, mamy nadzieję na jeszcze jedno spot-
kanie, które pozwoli zarzec umowę wyceny spółki 
KSWiK. 
 Dodatkowo informuję, że z ostatnich in-
formacji uzyskanych od prezesa Spółki KSWiK 
wynika, że ostatnio zrealizowana inwestycja 
dotycząca modernizacji oczyszczalni ścieków 
w Mysłakowicach na skutek nie doszacowanej 
wysokości taryfy za odbiór ścieków może rocznie 
przynieść straty w wysokości 1,5 mln zł. Jak Pań-
stwo wiecie straty w oddziale pokrywa spółka, 
czyli także Mieszkańcy Piechowic, a nie Gmina, 
na której terenie zrealizowano inwestycję. 
Bliżej na ten temat, po uzyskaniu dodatkowych 
danych, napisze w najbliższym Informatorze.

  Jacek Kubielski 
Burmistrza Miasta Piechowice
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Podziękowania dla Zarządu spółki Polcolorit S.A 

UWAGA!!! Nastąpią tymczasowe zmiany w organizacji 
komunikacji miejskiej.

Stanowisko Nadleśnictwa Szklarska Poręba 
w sprawie poszerzenia granic KPN

Burmistrz Miasta Piechowice serdecznie dziękuje Zarządowi spółki Polcolorit S.A z siedzibą 
w Piechowicach za przekazanie darowizny w postaci kwoty 99.986,70 zł z przeznaczeniem na 

pokrycie zobowiązań związanych z zakupem i montażem urządzeń na placu zabaw na terenie Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Piechowicach im Jana Pawła II.  

  Jacek Kubielski 
Burmistrza Miasta Piechowice

Szanowni Państwo,
Obecnie przygotowujemy się do rozpoczę-

cia I etapu inwestycji dotyczącej modernizacji 
i rozbudowy systemu wodno – kanalizacyjnego 
gminy w zakresie kanalizacji sanitarnej. Okre-
sowo będzie zamknięty dla ruchu odcinek drogi 
od skrzyżowania ul. Kryształowej z ul. 1-go Maja 
(obok Przedszkola Samorządowego nr 1 ,,Chatka 
Puchatka’’) do obiektu mostowego (obok przy-
stanku autobusowego ,,Piechowice Górne”).
Informujemy, że na czas wykonywania robót 
budowlanych będą wprowadzone tymczasowe 
zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej 
realizowanej przez spółkę MZK sp. z o.o. 
LINIA NR 9
Zostanie usytuowany tymczasowy przystanek 
autobusowy przy skrzyżowaniu ul. 1 Maja z ul. 
Kolejową (za Przedszkolem Samorządowym nr 
1 ,,Chatka Puchatka’’), który będzie pełnił funk-
cję tymczasowej pętli autobusowej. W związ-
ku z czym ostatnim punktem przystankowym 
w kierunku Piechowic Górnych będzie przysta-
nek ,,Przedszkole’’. Z uwagi na to, że trasa wie-
czornego kurs na linii nr 9 (22:25 z Dworca Ko-
lejowego w Jeleniej Górze) realizowana jest przez 

Osiedle Michałowice, informujemy, że kurs z Pie-
chowic Górnych do centrum będzie przejeżdżał 
objazdem przez ul. Jeleniogórską (droga krajowa 
nr 3), ul. Cmentarną oraz ul. Szkolną.
LINIA NR 15
Obecnie realizowana trasa linii 15 do przystanku 
,,Piechowice Dworzec PKP’’ zostanie skrócona do 
przystanku ,,Piechowice Górne’’. Natomiast kursy 
realizowane w dni nauki szkolnej wyjeżdżające 
z przystanku ,,Michałowice Śnieżna’’ o godzinie 
07:20 oraz 14:17 dowożą dzieci z osiedli do pla-
cówek oświatowych jak również umożliwiają po-
wrót do domu w związku z czym kursy te będą 
realizowane tak jak obecnie tylko trasa odbywać 
będzie się objazdem z Piechowic Górnych przez 
ul. ul. Jeleniogórską i ul. Cmentarną. 

O terminie wprowadzenia powyższych zmian 
zostaną Państwo poinformowani poprzez komu-
nikaty na przystankach autobusowych na terenie 
gminy oraz informacje na portalach społecznoś-
ciowych.

Karolina Sokołowska
Podinspektor ds. obsługi Rady Miasta i transportu

Nadleśnictwo Szklarska Poręba jest jednym 
z 33 dolnośląskich nadleśnictw. Zarzą-

dza gruntami własności Skarbu Państwa o po-
wierzchni 14 503,56 ha, z których grunty w ob-
szarze Gminy Miejskiej Piechowice stanowią 

2 396,72 ha. Są to lasy pełniące szereg funkcji, 
głównie ochronnych. Ich podstawowym celem 
jest ochrona zasobów leśnych, gleby, wód i kli-
matu oraz i innych elementów cennej, karkono-
skiej przyrody.
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NADLEŚNICTWO CZY PARK NARODOWY?
Pozostawienie terenów w zarządzie Lasów 

Państwowych (Nadleśnictwa Szklarska Poręba) 
dla mieszkańców oraz turystów wiąże się z szere-
giem korzyści, których park narodowy nie zawsze 
może zagwarantować. Takimi korzyściami jest 
bezpłatny i nieograniczony (poza przypadkami 
określonymi w ustawie o lasach) wstęp do lasu, 
także poza znakowanymi szlakami turystyczny-
mi, możliwość zbioru płodów runa leśnego, moż-
liwość realizowania różnych form wypoczynku 
i turystyki. Takich możliwości nie daje Karkono-
ski Park Narodowy, do którego za wstęp należy 
zapłacić, poruszać można się tylko po wyznaczo-
nych szlakach, nie można zbierać grzybów i jagód 
a korzystanie wiąże się z przestrzeganiem regula-
minu.

Lasy Państwowe są jednostką samofinansują-
cą, która w odróżnieniu od parków narodowych 
nie obciąża swoimi kosztami budżetu państwa. 
Oznacza to, że do utrzymania lasów w zarządzie 
nadleśnictw obywatele nie muszą się dokładać, co 
ma miejsce w przypadku parków narodowych.

Dodatkowo, nadleśnictwa płacą podatki 
(m.in. leśny, rolny i in.) od gruntów w swoim za-
rządzie, które zasilają budżety gmin, w których 
są położone. Pieniądze te gminy mogą przezna-
czyć na realizację inwestycji na swoim terenie. 
Lasy Państwowe oprowadzają 2% przychodów ze 
sprzedaży drewna do budżetu państwa, zasilając 
fundusz dróg samorządowych.

Pozostawienie lasów w zarządzie nadleśni-
ctwa pozwoli na utrzymanie przyjętych i dotych-
czas realizowanych przez gminę założeń planów 
zagospodarowania przestrzennego, m. in. tych 
dotyczących hamowania presji zabudowy. Lasy 
Nadleśnictwa Szklarska Poręba to głównie lasy 
o charakterze ochronnym, co limituje kierunki 
możliwej ekspansji inwestycyjnej. Powstanie za-
budowy mieszkaniowej na gruntach leśnych sta-
nowiłoby naruszenie ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych oraz zasad sporządzania miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego. Procedura zmiany przeznaczenia lasów 
na cele nieleśna jest wielostopniowa. Inicjuje ją 
burmistrz poprzez złożenie wniosku na ręce mi-
nistra właściwego do spraw środowiska. Wniosek 
zawsze jest opiniowany przez dyrektora regional-
nej dyrekcji Lasów Państwowych oraz przez mar-
szałka województwa. Społeczeństwo na każdym 

etapie prowadzonego przez burmistrza postępo-
wania może składać swoje wnioski i uwagi co do 
przeznaczenia gruntów. 
GOSPODARKA LEŚNA A OCHRONA PRZY-
RODY

Gospodarka leśna w swoich założeniach służy 
ochronie przyrody. Prace gospodarcze prowadzi 
się z uwzględnieniem potrzeb gatunków chronio-
nych i cennych siedlisk w oparciu o monitoring 
ich stanu.

Na terenie Nadleśnictwa Szklarska Poręba 
znajdują się liczne ostoje i stanowiska gatunków 
chronionych flory i fauny, które zachowujemy 
w niepogorszonym stanie.

Nadleśnictwo realizuje programy przebudo-
wy drzewostanów i poprawy ich bioróżnorod-
ności, małej retencji, restytucji cietrzewia oraz 
jodły pospolitej. Działania te uwzględniają prio-
rytet ochrony cennych obiektów przyrodniczych 
i stwarzania im warunków do życia i rozwoju. 
O wysokiej jakości działań realizowanych przez 
nadleśnictwo na rzecz ochrony przyrody i bio-
różnorodności przyrodniczej świadczy fakt, że 
obszary te, zagospodarowane zgodnie z regułami 
leśnej sztuki, zachowały się w tak dobrym stanie, 
że dyskutowana jest możliwość włączenia ich do 
KPN.

Z całą pewnością można powiedzieć, że go-
spodarka leśna w Nadleśnictwie Szklarska Poręba 
nie stanowi zagrożenia dla przedmiotów ochrony 
przyrody i jej cennych elementów i nie ma po-
trzeby powierzania jej Karkonoskiemu Parkowi 
Narodowemu wyłączając te obszary spod zarządu 
Lasów Państwowych. 
PRZYSZŁOŚĆ LASÓW ZALEŻY OD CIEBIE

Lasy w zarządzie Nadleśnictwa Szklarska Po-
ręba spełniają szereg funkcji, których wykorzy-
stanie leśnicy starają się umożliwić społeczeń-
stwu. Pozyskanie drewna jest oczywistym etapem 
gospodarczym. Ma na celu przede wszystkim 
poprawę stanu lasu i zachowanie jego trwałości, 
a uzyskany surowiec służy do wyrobu mebli i pa-
pieru, z których na co dzień korzystamy oraz opa-
łu, którym się ogrzewamy. Ale ta, wydawałoby się 
dominująca funkcja gospodarcza, nie stanowi 
ograniczeń dla innych równie ważnych funkcji 
lasu. 

Wobec powyższego Nadleśnictwo Szklar-
ska Poręba uznaje przekazanie przedmiotowych 
terenów do parku narodowego za niezasadne. 
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Różnorodność siedlisk, występowanie gatunków 
chronionych, obszary Natura 2000, programy re-
stytucji jodły i cietrzewia świadczą o tym, że go-
spodarka leśna prowadzona przez Nadleśnictwo 
Szklarska Poręba obok potrzeb hodowlanych 
uwzględnia również potrzeby ochrony przyrody. 
Stan lasów pozwalający na przyłączenie ich do 
KPN-u dowodzi jedynie skuteczności tych dzia-
łań.

W opinii nadleśnictwa przedmiotowe tere-
ny zachowają wszelkie walory przyrodnicze bez 
ograniczania ich funkcji, bez konieczności zmia-
ny zarządcy.
NIE TAKI LEŚNIK ZŁY, JAK MÓWIĄ….

Lasy Państwowe są państwową jednostką or-
ganizacyjną reprezentującą Skarb Państwa w za-
kresie zarządzanego mienia. Swoje zadania re-
alizuje w oparciu o szereg dokumentów i aktów 
prawnych, z których najważniejszymi są ustawa 
o lasach z dnia 28 września 1991 r. oraz Plany 
Urządzenia Lasu (PUL). Ustawa o lasach określa 
zasady zachowania, ochrony i powiększania zaso-
bów leśnych oraz zasady gospodarki leśnej w po-
wiązaniu z innymi elementami środowiska. Plany 
Urządzenia Lasu są dokumentami sporządzanymi 
dla każdego nadleśnictwa oddzielnie na okres 10 
lat. Na podstawie przeprowadzonej taksacji lasu 
(dokładnych analiz, opisów i pomiarów) określa 
się szczegółowo dla każdej leśnej powierzchni 
nadleśnictwa rozmiar zaplanowanych prac leś-
nych. W PUL zawarte są opisy drzewostanów, 
ilości przewidzianego do pozyskania drewna, po-
wierzchnie przeznaczone do odnowień i zalesień, 
pielęgnowania i ochrony lasu oraz potrzeby w za-
kresie infrastruktury technicznej.

W oparciu o powyższe dokumenty nadleśni-
ctwa prowadzą planową gospodarkę leśną, która 
jest trwała (zasada powszechnej ochrony lasów, 
powiększania zasobów leśnych oraz trwałości ich 

utrzymania), wielofunkcyjna i zrównoważona 
(zasada ciągłości i zrównoważonego wykorzy-
stania wszystkich funkcji lasu: gospodarczych, 
ochronnych i społecznych).

Dla Nas, obywateli, oznacza to, że polskie lasy, 
które są naszym wspólnym dobrem narodowym, 
są zarządzane w sposób właściwy i racjonalny. Jed-
nocześnie realizowany jest szereg zadań i funkcji 
takich jak pielęgnacja lasu, pozyskanie drewna, 
ochrona klimatu, powietrza, wód i gleb oraz tu-
rystyka i rekreacja. Gospodarka leśna gwarantuje 
zachowanie ich trwałości i funkcji dla przyszłych 
pokoleń bez utraty walorów przyrodniczych.

Nadleśnictwo Szklarska Poręba od lat wycho-
dzi naprzeciw oczekiwaniom miejscowej społecz-
ności oraz turystów. Dokładamy wszelkich sta-
rań, aby obok swojej statutowej działalności, jaką 
jest prowadzenie planowej gospodarki leśnej, tak-
że udostępniać lasy. Świadczy o tym współpraca 
z jednostkami samorządowymi i zewnętrznymi 
polegająca na udostępnianiu gruntów pod szereg 
inwestycji takich jak np. nowe trasy singletrack, 
rozbudowa sieci szlaków turystycznych oraz plat-
form widokowych.

Nadleśnictwo Szklarska Poręba, tak jak całe 
Lasy Państwowe, jest jednostką samofinansującą 
się (nie otrzymuje wsparcia finansowego z budże-
tu państwa). Środki na swoje utrzymanie, realiza-
cję zadań i spełnianie wszystkich funkcji uzyskuje 
ze sprzedaży pozyskanego drewna. Roczny roz-
miar pozyskania drewna został określony w PUL 
i wynika on z potrzeb hodowlanych w lesie tj. cięć 
pielęgnacyjnych (poprawa warunków wzrosto-
wych młodych drzew) oraz rębnych (wymiana 
pokoleniowa drzew tj. usuwanie drzew starych 
i umożliwianie wzrostu młodym), a także obo-
wiązku ochrony lasu polegającego na usuwaniu 
drzew zasiedlonych przez szkodniki owadzie (np. 
kornik drukarz) lub choroby. Prace gospodarcze 
w lesie prowadzone są przez cały rok i wiąże się to 
często z jego okresową niedostępnością dla ludzi 
(zawsze dla ich bezpieczeństwa), wykorzystaniem 
specjalistycznych maszyn, czasowym składowa-
niem drewna przy drogach wywozowych. Jesz-
cze przez pewien czas po zakończeniu prac, na 
powierzchniach zostaje ślad po ich wykonaniu, 
który z czasem zniknie. Często pilność i rozmiar 
prac wynika z konieczności szybkiego usunięcia 
drzew porażonych przez szkodniki, bo to jedyny 
sposób na ochronę drzewostanu.
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Wszystkie działania prowadzone przez Nad-
leśnictwo Szklarska Poręba w lasach mają na celu 
ich ochronę i zachowanie w niepogorszonym 
stanie, a wykonujący je leśnicy są wykwalifiko-
wanymi specjalistami, którzy znają potrzeby lasu 
i wiedza jak w nim gospodarować, aby nie zrobić 
szkody.
CZY NADAL LAS NATURALNY?

Od czasu ustąpienia lodowca do początków 
naszego tysiąclecia w Sudetach panowały lasy 
naturalne, nietknięte ręką człowieka. Były to lasy 
mieszane i jednogatunkowe z udziałem świerka 
oraz jodły, buka, jawora, jesiona, wiąza, brzo-
zy i jarzębiny. Rozwój cywilizacyjny, przejawia-
jący się zakładaniem osad w tych okolicach jest 
udokumentowany badaniami archeologicznymi. 
Okazuje się, ze już na początku XIII w. Kotlina 
Jeleniogórska była zamieszkana. W XIV i XV w. 
na tych terenach rozwijało się pasterstwo, górni-
ctwo i hutnictwo oraz wzrastała liczba ludności. 
Eksploatacja lasów w celu zaspakajania ciągle ros-
nących potrzeb rolnictwa i przemysłu przybierała 
na sile. Przejawiała się masowymi wylesieniami.

Początki gospodarki planowej w XVIII w. 
zaznaczają się przejściem od trwałych wylesień 
i plądrowniczej eksploatacji lasów do planowej 
ingerencji w ich skład gatunkowy i strukturę. 
W miejsce rugowanych drzewostanów miesza-
nych, zostaje wprowadzony wyłącznie świerk. Do-
piero w 1750 r., mocą wydanej ustawy, powstrzy-
mana zostaje plądrownicza eksploatacja lasów 
w Sudetach. Zostają one pomierzone i opisane. 
Ustawa ta wprowadziła również obowiązek od-
nawiania (zalesień) powierzchni po pozyskaniu 
drewna. Odnowienia prowadzone były wyłącznie 
sztucznie (siewem lub sadzeniem). Prowadziły 
do powstawania jednorodnych lasów świerko-
wych z nasion o nieznanym pochodzeniu (czę-
sto niedostosowanym do lokalnych warunków), 
sprowadzanych z całej Europy. Następstwem tego 
były nasilające się z coraz większą częstotliwością 
i rozmiarami zjawiska klęskowe – szkody od wia-
trów, śniegu i szkodników owadzich. Dodatkowo 
w powstałych tak lasach nie były prowadzone za-
biegi pielęgnacyjne, które mają na celu wspiera-
nie wzrostu i rozwoju młodych drzew.

W drugiej połowie XX w. na lasy, osłabione 
w wyniku nieprawidłowo prowadzonej gospo-
darki leśnej, zaczynają oddziaływać immisje 
przemysłowe. Ich natężenie przekracza możli-
wości tolerancji zbiorowisk roślinnych. Najtrud-

niejsza sytuacja była w Sudetach Zachodnich. To 
tam, za przyczyną panujących z kierunków po-
łudniowo-zachodnich wiatrów, dotarły wyziewy 
przemysłowe z Czechosłowacji i Niemiec, powo-
dując lawinowe zamieranie świerczyn. Kumulacja 
zjawisk klęskowych oraz procesy chorobowe eko-
systemów leśnych prowadzą do zamierania lasów 
na dużych obszarach – klęski ekologicznej.

W związku z usuwaniem i zwalczaniem skut-
ków zamierania drzewostanów w Sudetach usu-
nięto drzewa z powierzchni ok 15 000 ha, w tym 
z blisko 4 000 ha w Nadleśnictwie Szklarska Porę-
ba (ponad ¼ jego powierzchni). Największe po-
zyskanie drewna w wyniku cięć sanitarnych od-
notowano u nas w 1984 r., kiedy to pozyskano ok. 
168 000 m3 (obecnie roczny rozmiar pozyskania 
drewna w nadleśnictwie wynosi ok. 81 000 m3).

W latach 1980-1995 po usunięciu obumar-
łych i zamierających lasów na wielkich obszarach 
rozpoczęła się trwająca do dziś przebudowa drze-
wostanów. Jej nadrzędnym celem jest zamiana 
jednogatunkowych lasów świerkowych na wie-
logatunkowe lasy z udziałem buka, jodły oraz ja-
wora. Istotne jest wprowadzanie oraz popieranie 
rodzimych pochodzeń drzew leśnych dostosowa-
nych do lokalnych warunków oraz zachowanie 
trwałości lasu.

Dziś karkonoskie i izerskie lasy to najczęściej 
trzecie lub czwarte pokolenie drzew wprowadza-
nych ludzką ręką. Nadleśnictwa gospodarujące 
na tym obszarze kontynuują przebudowę mo-
nokultur świerkowych na drzewostany dostoso-
wane swoim składem gatunkowym do lokalnych 
warunków.

Włączenie proponowanych obszarów do Kar-
konoskiego Parku Narodowego nie będzie ochro-
ną ekosystemów naturalnych, bo takie na tym 
terenie nie przetrwały. Ponadto dzisiejsze lasy 
na terenach poklęskowych wymagają dalszego 
prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych zgodnie 
z przyjętymi zasadami hodowli lasu, które po-
prawią ich warunki wzrostowe oraz przystosują 
do lokalnych potrzeb. Przekazanie tych obsza-
rów w zarząd parku narodowego nie gwarantuje 
zachowania trwałości lasu, jaki zaplanowali i do 
jakiego dążą sudeccy leśnicy realizując planową 
gospodarkę leśną.

Nadleśnictwo Szklarska Poręba      
Patrycja Majka 
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Przebudowa ul. Szymborskiej

W związku z prowadzoną inwestycją pn. 
„Przebudowa ul. Szymborskiej od skrzy-

żowania z ul. Sienkiewicza do skrzyżowania z ul. 
Prusa oraz przebudowa ul. Prusa od skrzyżo-
wania z ul. Szymborskiej do skrzyżowania z ul. 
Orzeszkowej” w formie „zaprojektuj i wybuduj” 
Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że zo-
stał uzgodniony przedstawiony przez Wykonaw-
cę projekt przebudowy ww. dróg, który zakłada 
wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfalto-
wego szerokości 5 m, obustronne chodniki o na-
wierzchni tłuczniowej szerokości 2 m, oddzielone 

od zabudowy pasem zieleni który będą przecinać 
wjazdy oraz dojścia do posesji. 
Jednocześnie po raz kolejny informuje właścicieli 
nieruchomości niezabudowanych oraz nierucho-
mości, na których prowadzone są budowy a nie 
wykonano jeszcze do nich przyłączy o pilne ich 
wykonaniu do końca września 2021 r. Po wyko-
naniu drogi zarządca narzuci inwestorom obo-
wiązek wykonania w pasie drogi przyłączy meto-
dą przewiertu sterowanego zabraniając wykopów 
otwartych, co znacznie zwiększy koszty budowy 
przyłączy. 

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 
Wrzesień - ostatnim miesiącem na spełnienie obowiązku

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Miesz-
kań 2021 zakończy się 30 września 2021 r. 

To oznacza, że Mieszkańcy Piechowic, którzy nie 
wzięli w nim udziału, mają jeszcze tylko kilka dni 
na spełnienie obywatelskiego obowiązku. 
Spis Powszechny Ludności to przeprowadzane raz 
na 10 lat największe polskie badanie statystyczne. 
To główne źródło obiektywnej wiedzy o liczbie 
osób zamieszkujących Polskę, ich pracy, miejscu 
zamieszkania, wykształceniu czy warunkach ży-
cia.
W sierpniu i wrześniu w naszej Gminie było wie-
le sposobności, aby dokonać samospisu. Prężnie 
działały mobilne punkty m.in. na osiedlu Mi-
chałowice, osiedlu Piastów czy organizowanych 
imprezach miejskich. Pod koniec wakacji mie-
liśmy okazję gościć delegację jeleniogórskiego 
Biura Spisowego, która pomagając mieszkańcom 
w trakcie samospisu, wręczała drobne upminki za 

udział w NSP 2021. Również przez okres trwania 
największego badania statystycznego urzędnicy 
z gminnego punktu spisowego w Urzędzie Miasta 
pomagali dokonać samospisu osobom wykluczo-
nym cyfrowo, które zdecydowły się skorzystać z  
pomocy.
Cytując jedno z najważniejszych zdań wypowie-
dzianych przez prezydenta Johna F. Kennedy'ego 
:"Nie pytaj, co Twój kraj może zrobić dla ciebie, 
zapytaj, co Ty możesz zrobić dla swojego kraju", 
serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które 
wykazały się sumiennością i spełniły obywatelski 
obowiązek. W ostatnich dniach września zachęca-
my pozostałych mieszkańców dokonania samo-
spisu internetowego przez stronę: spis.gov.pl 

Aleksandra Budzińska 
Podinsp. ds. obywatelskich, 

ewidencji ludności i archiwum
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I kadencja gminnej rady seniorów w Piechowicach

Krótkie przypomnienie na temat odbioru nieczystości ciekłych

Po raz pierwszy w historii naszego miasta 
został powołany nowy, kolegialny organ 

o charakterze kosultacyjno-doradczym jakim 
jest ,,Gminna Rada Seniorów w Piechowicach’’.
W dniu 31 marca 2021 r. Rada Miasta Piechowi-
ce uchwałą nr 196/XXXIV/2021 otworzyła furtkę 
senioralnej grupie wiekowej do działań na rzecz 
społeczności lokalnej. Powołany organ działać 
będzie w charakterze doradczym, inicjatywnym 
i konsultacyjnym dla Gminy co ułatwi nam ko-
munikację oraz współpracę ze środowiskiem 
osób starszych, którzy stanowią 25% naszej spo-
łeczności.
Zarządzeniem nr 110/2021 z dnia 23 lipca 2021 
roku Burmistrz Miasta Piechowice ogłosił skład 
osobowy Gminnej Rady Seniorów w Piechowi-

cach: Henryk Janowski, Grażyna Jędrzejek, Lech 
Szczap oraz Kazimierz Wójcik, którzy zostali po-
wołani na czteroletnią kadencję.
W dniu 24 sierpnia 2021 roku odbyło się pierwsze 
posiedzenie Gminnej Rady Seniorów w Piecho-
wicach, podczas którego członkowie rady z rąk 
Burmistrza Miasta Piechowice odebrali akty no-
minacji, oraz usłyszeli słowa uznania. Dokonano 
wyboru prezydium rady, na funkcję Przewodni-
czącego powołany został Henryk Janowski, W-ce 
Przewodniczącymi zostali: Lech Szczap oraz Gra-
żyna Jędrzejek. Życzymy nowej radzie owocnej 
pracy.

Karolina Sokołowska
Podinspektor ds. obsługi Rady Miasta i transportu

Szanowni Państwo, pragniemy przypomnieć 
o kilku obowiązkach jakie nakłada ustawa 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 
właścicieli nieruchomości na terenie naszej gmi-
ny. 
Nieczystości ciekłe powinny być odprowadzane 
z terenu nieruchomości do kanalizacji sanitarnej 
lub w przypadku braku takiej możliwości, nieru-
chomość powinna być wyposażona w zbiornik 
bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydo-
mową oczyszczalnię ścieków bytowych. W sytu-
acji posiadania przez właściciela nieruchomości 
zbiornika bezodpływowego, musi być on szczelny 
i systematycznie opróżniany. Właściciel nieru-
chomości zobowiązany jest do podpisania umo-

wy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 
oraz do posiadania dowodów uiszczenia opłaty 
za wywóz nieczystości ciekłych z terenu nieru-
chomości. W przypadku nieruchomości, któ-
re wyposażone są w przydomową oczyszczalnię 
ścieków, należy również pamiętać o obowiązko-
wym i regularnym pozbywaniu się osadów ście-
kowych, jak również posiadanie dowodów uisz-
czenia opłat za wykonaną usługę. 
Kto z terenu naszej gminy może wykonywać 
usługę wywozu ścieków?
Wyłącznie przedsiębiorcy, którzy otrzymali ze-
zwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i trans-
portu nieczystości ciekłych wydane przez Burmi-
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SOBOTA NA PLUSIE

strza Miasta Piechowice. Ponadto, firmy te mają 
obowiązek podpisania z mieszkańcami umowy 
na odbiór nieczystości ciekłych oraz zobowiązani 
są do wystawiania rachunku lub faktury VAT jako 
dowód odebrania nieczystości ciekłych. Wykaz 
przedsiębiorców posiadających zezwolenie w tym 
zakresie znaleźć można na stronie internetowej 
urzędu w zakładce Ochrona Środowiska – „Wy-
kaz przedsiębiorców odbierających nieczystości 
ciekłe z terenu Gminy Miejskiej Piechowice”. 
Informujemy, że pracownicy Referatu Ochro-
ny Środowiska Urzędu Miasta w Piechowicach 
przeprowadzają kontrole umów oraz rachunków 
potwierdzających regularny wywóz nieczystości 
ciekłych. Właściciel nieruchomości, który jest 
w posiadaniu zbiornika bezodpływowego lub 
przydomowej oczyszczalni ścieków, zobowiązany 
jest do udokumentowania wykonania obowiązku 
poprzez okazanie dowodów opłacenia usługi wy-
wozu nieczystości ciekłych. Oznacza to więc, że 
właściciel musi przechowywać umowę i dowody 
uiszczania opłat za wykonaną usługę.  
Przypominamy, że w sytuacji, gdy z terenu nieru-
chomości wylewają się nieczystości ciekłe, właś-
ciciel nieruchomości może zostać ukarany karą 
grzywny w wysokości nawet 5000 zł. Odprowa-
dzanie nieczystości ciekłych do ziemi prowadzi 
do poważnego zanieczyszczenia gleby i wód pod-
ziemnych, ze względu na siedlisko bakterii i wi-
rusów szkodliwych również dla naszego zdrowia 
i życia. 
Należy zatem pamiętać o tym, aby nie doprowa-
dzić do przepełnienia się nieczystości ciekłych 
gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych 
oraz przedostania się ścieków czy osadów ście-
kowych do środowiska. W przypadku przydo-

mowych oczyszczalni ścieków należy systema-
tycznie usuwać osady ściekowe, aby zapewnić 
ich prawidłowe funkcjonowanie. Częstotliwość 
usuwania nieczystości ciekłych zależy również 
od pojemności zbiornika oraz od ilości zużywa-
nej wody w gospodarstwie domowych. Zgodnie 
z obowiązującym Regulaminem utrzymania czy-
stości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Pie-
chowice, właściciele nieruchomości zobowiązani 
są do opróżniania zbiorników bezodpływowych 
nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
Apelujemy więc do mieszkańców, aby zawsze żą-
dali od przedsiębiorcy rachunku lub faktury VAT, 
w którym określona będzie ilość wywiezionych 
ścieków, bo tylko wtedy jest pewność, 
że nieczystości ciekłe trafiają do miejskiej oczysz-
czalni. 

Anna Chouhan
Podinspektor ds. ochrony środowiska

Miniona sobota w Piechowicach była dniem 
obfitującym w różnorodne wydarzenia zor-

ganizowane przez Piechowicki Ośrodek Kultury 
i Urząd Miasta w Piechowicach z myślą o miesz-
kańcach. Były to piknik rodzinny „To jest lato”, 
mobilny punkt spisowy oraz koncert operetko-
wy „Perły muzyki sakralnej”. Oceniając frekwen-
cję i poziom zadowolenia starszych i młodszych 
uczestników wszystkich w/w wydarzeń śmiało 
można powiedzieć, że dzień 21 sierpnia br. był 

dniem na plusie i przyniósł wszystkim wiele ko-
rzyści.
Pierwszym wydarzeniem tego dnia był piknik 
rodzinny pn. „TO JEST LATO”. Na plus nale-
ży przypisać wiele uśmiechów wypisanych na 
twarzach dzieci, które w przyjemnym otoczeniu 
parkowej zieleni mogły do woli skakać na przy-
gotowanych dla nich dmuchańcach. Dużym za-
interesowaniem cieszyła się zabawa „byk rodeo”, 
w której za „poskromienie” dmuchanego zwie-
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rzaka można było wygrać smaczne lody. Dzię-
ki współpracy ze strażakami z OSP Piechowice 
i OSP Szklarska Poręba, odważni śmiałkowie 
mogli brać udział w „próbie dymu”. W specjalnie 
do tego celu przygotowanym namiocie wypełnio-
nym dymem z zadymiarki dzieci w określonym 
czasie wyszukiwały dla siebie upominków. Do-
datkowo na „strażackim torze przeszkód” można 
było wykazać się sprawnością, szybkością i umie-
jętnością gaszenia „pożaru” z prawdziwego węża 
strażackiego, a przy okazji wygrać popcorn lub 
watę cukrową, co bardzo podobało się dzieciom. 
Prawdziwym testem zwinności była ścianka 
wspinaczkowa, do której bez przerwy ustawiała 
się kolejka chętnych lubiących wyzwania i sporą 
dawkę adrenaliny. Wszystko to działo się przy 
akompaniamencie radosnej muzyki przywołu-
jącej na myśl wspomnienia gorącego lata i słoń-
ca oraz przy występach niezawodnego Zespołu 
„Szklarki”.
W czasie pikniku prężnie działał także MO-
BILNY PUNKT NARODOWEGO SPISU PO-
WSZECHNEGO, gdzie wszyscy dorośli miesz-
kańcy Piechowic, którzy jeszcze tego nie zrobili, 
mogli spełnić swój obywatelski obowiązek. Za-
interesowanych „spisaniem się” było wiele osób 
i każda z nich z pomocą pracowników Urzędu 
Miasta w Piechowicach ma już to za sobą. 
Ostatnim wydarzeniem, które tego dnia zasiliło 
Piechowice dobrą energią był to koncert ope-
rowy zatytułowany PERŁY MUZYKI SAKRAL-
NEJ. Koncert odbył się w godzinach wieczornych 
w Kościele pw. Św. Antoniego w Piechowicach 
i był nie tylko mistrzowską prezentacją utworów 
klasycznych, ale i wydarzeniem wysokiej klasy 
artystycznej. Czternastoosobowa grupa młodych 
wokalistów (studentów europejskich Akademii 

Muzycznych), doskonale przygotowanych przez 
prof. Bogdana Makala z Akademii Muzycznej 
we Wrocławiu oczarowała piechowicką publicz-
ność głosem, repertuarem, urokiem scenicznym 
oraz najwyższym profesjonalizmem. Nie zabra-
kło też kwiatów, podziękowań, owacji na stojąco 
i bisów. Oprócz wokalistów, wykładowców i or-
ganizatorów serdeczne podziękowania otrzymał 
także Ksiądz proboszcz Ryszard Soroka, dzięki 
któremu utwory mi. in. Johana Sebastiana Bacha, 
Wolfganga Amadeusa Mozarta czy też Stanisława 
Moniuszki mogliśmy wysłuchać w tak pięknej 
i doskonałej oprawie. Pan Jacek Kubielski, Bur-
mistrz Piechowic do podziękowań dołączył też 
okazały kosz pięknych kwiatów, które ku zadowo-
leniu wszystkich jeszcze przez długi czas zdobiąc 
kościół będą nam w dyskretny sposób przypomi-
nały o tym wspaniałym wydarzeniu. Koncert pn. 
Perły Muzyki Sakralnej realizowany był w ramach 
XVIII edycji „Festiwalu Muzycznego - Ogród Li-
czyrzepy w Karkonoszach” przez Stowarzyszenie 
Artystyczne FIVE UP oraz Związek Gmin Karko-
noskich, a partnerami tego działania byli Gmina 
Miejska Piechowice i Piechowicki Ośrodek Kul-
tury. 

Organizatorzy składają serdeczne podziękowa-
nia za pomoc i wsparcie w organizacji wszystkich 
w/w wydarzeń dla:
• Ks. Proboszcza Ryszarda Soroki,
• Prezesa i Strażaków OSP Piechowice,
• Prezesa i Strażaków OSP Szklarska Poręba,
• Kierownika i pracowników sklepu Delikatesy 

Centrum
Ewa Romańska

specjalista ds. realizacji wystaw POK
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SENIORZY PIKNIKUJĄ

14.08.2021 r. już po raz dziewiąty nasze koło 
w ramach zadania publicznego z dofinan-

sowaniem Urzędu Miasta w Piechowicach zorga-
nizowało imprezę plenerową „Sportowy Piknik 
Seniorów”.  Uczestniczyło w niej blisko 109 osób 
– członków koła i sympatyków. Zawody sportowe 
rozgrywano w dwóch kategoriach „kobiety”, męż-
czyźni” i w pięciu konkurencjach „Mini kosz”, 
„Rzuty lotkami do tarczy”(dart), „Pika nożna”- 
mężczyźni, „Rzut piłką lekarską” - kobiety oraz 
8 mistrzowska w „Rzucie beretem moherowym”. 
Głównym sędzią był Leszek Szczap a konkurencje 
prowadził wspólnie z Grażyną Jędrzejek.
Rywalizacja w poszczególnych konkurencjach 
była zacięta - wymagała koncentracji, techniki, 
sprytu i szczęścia.
Zwycięscy:
• Dart – Barbara Dołęgowska i Piotr Choda-

kowski
• Mini kosz -Barbara Dołęgowska i Włodzi-

mierz Michalski
• Rzut piłką lekarską – Krystyna Trummer
• Piłka nożna – Włodzimierz Michalski
• Rzut beretem moherowym – Anna Choda-

kowska i Bronisław Dołęgowski
Trzy osoby (z miejsc I – III) w każdej konkurencji 
otrzymały praktyczne nagrody. Zdjęcia z imprezy 
i nagrodzonych są na naszej stronie na facebooku 
i na stronie POK w zakładce PZERiI.
W trakcie zawodów, w przerwach między konku-
rencjami i po, trwała wspólna zabawa przy mu-
zyce mechanicznej prowadzonej przez Andrzeja 
Kazuska. Działała kawiarenka Seniora prowadzo-
na przez Asię Pulter i Wiesię Jaracz z gorącymi 
napojami, domowym smalcem z ogórkami mało-
solnymi, bigosem i słodyczami. Z grilla obsługi-
wanego przez Bogdana Błażejewskiego, Krzysz-
tofa Koryckiego i Edwarda Biesiewicza były 

serwowane pieczone kiełbasy, kaszanki i boczki. 
Uczestnicy wyszli zrelaksowani syci i zadowoleni 
apelując o kontynuowanie takich imprez w na-
stępnych latach. Zarząd koła serdecznie dziękuje 
gospodarzom ogrodów działkowych „PAPIER-
NIK”, którzy po raz kolejny udostępnili nam swój 
teren i wszystkim członkom koła, którzy wspo-
magali członków zarządu w przygotowaniu tej 
imprezy.
11 września odbył się „Festyn – Święto pieczo-
nego ziemniaka” o którym poinformujemy w na-
stępnym informatorze.
Październik w naszym Kole to organizacja ob-
chodów Międzynarodowego Dnia Seniora – pla-
nujemy:
02.10. - udział dużej grupy naszych członków 
i sympatyków w kolorowym korowodzie inaugu-
rującym jeleniogórskie „Senioralia”. (wyjazd i po-
wrót autokarem).
- Jednodniowa wycieczka z cyklu „Poznajemy 
nasz kraj” termin i szczegóły w ogłoszeniach
- 16 października akademia miejska - szczegóły 
w ogłoszeniach.

Przewodniczący Koła nr 9                                                                                                                              
Henryk Janowski
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Młodzi piłkarze Lechii na obozie sportowym w Pobierowie

45 dzieci w wieku od 8 do 14 lat uczestniczyło 
w dniach 14 – 21 lipca w obozie sporto-

wym w Pobierowie, zorganizowanym przez Pił-
karski Klub Sportowy Lechia Piechowice. 
Sportowcy byli podzieleni na trzy grupy, treno-
wali dwa razy dziennie na boisku tamtejszego 
Kompleksu Sportowo-Rekreacyjnego.
Grupami opiekowali się trzej trenerzy: Magdalena 
Sikora – grupa żak/orlik, Marcin Ramski – grupa 
trampkarzy, Michał Mackiewicz – grupa młodzi-
ków. W trakcie pobytu dwa najstarsze zespoły 
miały okazję rozegrać po trzy mecze sparingowe 
z innymi klubami. Drużyna młodzików wygrała 
dwukrotnie z Pogonią Świebodzin 9:3 i 4:0 oraz 

Łużycami Lubań 4:2, z kolei trampkarze pokona-
li: Szczyt Szczytniki (juniorzy mł.) 4:2, UKS Perła 
Cybinka 8:2 i Pogoń Świebodzin 4:2. 
Jedną z atrakcji obozu sportowego była wycieczka 
do Międzyzdrojów, gdzie młodzi sportowcy od-
wiedzili m.in. molo, amfiteatr oraz aleję gwiazd. 
Podczas całego pobytu dopisywała słoneczna po-
goda, co sprzyjało plażowaniu, kąpielom w Bałty-
ku, grze w „beach soccera”.
Obóz był bardzo udany i pozostawił niezliczoną 
ilość uśmiechów na twarzach młodych piłkarzy.

                                                                                
Marcin Ramski 

Piłkarski Klub Sportowy Lechia Piechowice
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Przedszkole Samorządowe nr 2 Piechowice
„Pod czerwonym muchomorem”

Wesoły początek 
roku szkolnego 
w Rodzinnym 
Parku Rozrywki Esplanada 

       Nowy rok szkolny rozpoczęliśmy wyciecz-
ką do Rodzinnego Parku Rozrywki Esplanada 
w Szklarskiej Porębie. Niespodziankę sprawił 
tata Ignasia, Pan Damian Kubera, który zadbał 
o transport i atrakcje podczas pobytu w Parku. 
Dzieci korzystały z różnorodnych atrakcji parku, 
które sprawiły im wiele radości, a uśmiech nie 
schodził starszakom z ust. Bardzo dziękujemy 
Panu Damianowi oraz Panu Januszowi Kukuła - 
Prezesowi Rodzinnego Parku Rozrywki Esplana-
da  w Szklarskiej Porębie, dzięki któremu mogli-
śmy odwiedzić tak fantastyczne miejsce.

                                             mgr S. Januszkiewicz 
Nauczyciel grupy Zajączki

Teatr Cinema zaprasza na premierę spektaklu „Odyseja” stworzony przez 
zespół Teatru Cinema we współpracy ze społecznością lokalną Piechowic!

Stowarzyszenie Teatralne Teatr Cinema realizu-
je w Piechowicach, w ramach programu Naro-

dowego Centrum Kultury "Kultura - interwencje 
2021", projekt "Między nami. Wzmacnianie spo-
łeczności przez sztukę".
Głównym celem projektu jest integracja śro-
dowiska lokalnego, wzmocnienie społeczności, 
budowanie wspólnej tożsamości kulturowej, 
odkrywanie i wspieranie potencjału twórczego 
mieszkańców miasta. Animatorzy kultury, rea-
lizują warsztaty artystyczne z grupami ze Szkoły 
Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Ze-
społem Szklarki, Klubem Abstynenta "Eden" oraz 
grupami plastycznymi dzieci i dorosłych w Pie-
chowickim Ośrodku Kultury. Równolegle Teatr 
Cinema pracuje nad spektaklem, którego temat 
stanowią relacje w małej społeczności, motyw 
podróży i symbolicznego powrotu do domu, do 
swojego miejsca, miasta, do siebie. Inspiracją do 
stworzenia scenariusza stały się historia i postać 
Odyseusza oraz historie mieszkańców Piechowic 
zebrane w trakcie warsztatów.

Finałem projektu będzie spektakl "Odyseja" stwo-
rzony przez zespół Teatru Cinema we współpracy 
ze społecznością lokalną Piechowic. Obok ak-
torów i muzyków Teatru w spektaklu wystąpią 
mieszkańcy miasta, dzieci, młodzież, dorośli i se-
niorzy, uczestnicy warsztatów oraz lokalni arty-
ści.
Spektakl „Odyseja” odbędzie się 2 października 
(sobota), zaczynamy o godzinie 18:00 na Dwor-
cu PKP w Piechowicach.
Zapraszamy serdecznie do udziału w wydarze-
niu finałowym!
Partnerami projektu są: Urząd Miasta w Piecho-
wicach, Związek Gmin Karkonoskich, Piechowi-
cki Ośrodek Kultury oraz Ochotnicza Straż Po-
żarna w Piechowicach.
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, 
Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach pro-
gramu Narodowego Centrum Kultury Kultura - 
interwencje 2021.                                                                             

   Katarzyna Rutkiewicz-Szumska
Teatr Cinema 
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Warsztaty muzyczne

 We wtorek 14.09.21r starszaki z Przed-
szkola Samorządowego Nr 2 w Piechowicach 
spotkały się z Paniami ze Stowarzyszenia Pro-
-Arte przy Państwowej Szkole Muzycznej I stop-
nia imienia Janiny Garści w Jeleniej Górze, które 
przedstawiły starszakom sylwetki polskich kom-
pozytorów, a także zaprezentowały krótko ich 

dzieła. Finałem spotkania było wspólne wykona-
nie instrumentów oraz krótki koncert z wykorzy-
staniem wspomnianych instrumentów. Dzieciom 
bardzo podobało się spotkanie, dlatego od razu 
umówiły się na kolejne. Następnym razem będzie 
to koncert w wykonaniu uczniów Szkoły Muzycz-
nej. Do zobaczenia                                          

mgr S. Januszkiewicz
Nauczyciel grupy Zajączki

Praca w nowym roku szkolnym 2021/2022 

 W Przedszkolu funkcjonują 4 oddziały 
przedszkolne i 1 oddział żłobkowy. Dzięki reali-
zacji zadania inwestycyjnego „Modernizacja in-
stalacji wodno-kanalizacyjnej w Przedszkolu Sa-
morządowym 
Nr 2 w Piechowicach” oddano do użytku dzieci 
wyremontowane łazienki, które bardzo spodoba-
ły się naszym przedszkolakom. W nowym roku 
szkolnym realizowanych będzie wiele nowych 
projektów edukacyjnych między innymi: „Dzie-

ci uczą rodziców”, „BohaterON”, „Moje miasto- 
moim domem”, „Bezpiecznie na co dzień”, Ogól-
nopolski Projekt Edukacyjny "Zabawa sztuką”, 
„Kochasz dzieci - Nie pal śmieci”. Mamy nadzieję, 
że czas spędzony w przedszkolu dostarczy dzie-
ciom i rodzicom wielu ciekawych przeżyć i przy-
gód.  Najbliższą imprezą realizowaną w przed-
szkolu jest Pasowanie na Przedszkolaka oraz 
uroczyste obchody Dnia Przedszkolaka 20 wrześ-
nia, wspólnie z rodzicami podczas Festynu inte-
gracyjnego „Aktywna Rodzina”.                    

    B. Woś



16 Informator Piechowicki  •  Wrzesień 2021  •  numer 09/21

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

Otwarcie placu zabaw:
 15 września 2021 r był niezwykle wyjąt-
kowy dla uczniów szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Jana Pawła II. W tym dniu dokonano uroczystego 
otwarcia placu zabaw. Tę wyjątkowe chwile swo-
ją obecnością uświetnili przybyli goście. Wśród 
nich byli: Burmistrz Miasta Pan Jacek Kubielski 
wraz ze swoim zastępcą Panią Kamilą Misztelą, 
przewodniczący  Rady Miasta Pan Józef Nadolny 
wraz z Radnymi Rady Miasta. Jednak niezmier-
nie miło było nam gościć przedstawicieli Firmy 
Polcolorit S.A., która podjęła wyzwanie zwro-
tu kosztów tej inwestycji. Rozmowy z przedsta-
wicielami firmy prowadzone były za pośredni-
ctwem Pana Konrada Lewandowskiego, którego 
gościliśmy podczas uroczystości.  Po oficjalnym 
powitaniu gości przedstawiono krótką historię 
powstania placu zabaw. Po części oficjalnej, przed 
zebranymi gośćmi, zaprezentowali swoje umie-
jętności artyści z klas edukacji wczesnoszkolnej. 
Nie zabrakło akcentu uczniów z klas starszych. 
Uczennice z ósmej klasy grając na gitarze klasycz-
nej i ukulele umilały czas podczas uroczystości. 
W uroczystym przecięciu wstęgi honory pełnił 
burmistrz miasta, przewodniczący Rady Miasta, 
przewodnicząca Małego Samorządu Uczniow-
skiego oraz przedstawiciel Firmy Polcolorit. Tuż 
po oficjalnym otwarciu, uczniowie ochoczo ko-

rzystali ze wszystkich dostępnych urządzeń. Dla 
młodszych uczniów przygotowano zestaw huś-
tawek wraz z bocianim gniazdem. Zestaw lino-
wy tzw. „Pająk”, karuzela oraz zestaw zabawowy 
składający się ze ślizgawek, tuneli i małej ścianki 
wspinaczkowej to również elementy, z których 
będą korzystały dzieci edukacji wczesnoszkolnej. 
Dla uczniów klas starszych zamontowany została 
zjazd linowy z siedziskiem tzw. tyrolka. Uśmiechy 
na buziach uczniów z pewnością są najlepszą re-
cenzją dla przedsięwzięcia oraz podziękowaniem 
za inwestycję.

Podziękowania:
 Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Ucz-
niowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II 
w Piechowicach serdecznie dziękują za wsparcie 
finansowe i zaangażowanie w budowę szkolnego 
placu zabaw: Panu Nicola Giombini Prezesowi 
Firmy Polcolorit S.A., Panu Marco Ascari  Sze-
fowi Inwestycji na Europę Firmy Polcolorit S.A., 
Panu Konrada Lewandowskiego  Kierownikowi 
Inwestycji Firmy Polcolorit S.A. Piechowice,  Pani 
Marzenie Puszkiel Dyrektor Operacyjnej Firmy 
Polcolorit S.A. 

                          
            Op.Agata Szpala
  (nauczyciel biblioteki)



17Informator Piechowicki  •  Wrzesień 2021  •  numer 09/21



18 Informator Piechowicki  •  Wrzesień 2021  •  numer 09/21



19Informator Piechowicki  •  Wrzesień 2021  •  numer 09/21



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.


