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Zdjęcia: RobeRt ZapoRa

16 lutego br. w Piechowickim Ośrodku 
Kultury miała miejsce inauguracja obchodów 
100 – lecia odzyskania przez Polskę niepod-
ległości.

– Świętujmy 100-lecie NIEPODLEGŁEJ 
ciesząc się czasem pokoju, w którym jest 
miejsce na radość, pamięć i refleksję. Zapisz-
my w naszej pamięci dwa przeciwstawne ob-

razy minionego 100-
lecia i żyjmy tak, aby 
ziścił się ten z nich, 
którego pragniemy 
dla siebie, naszych 
dzieci i kolejnych 
pokoleń Polaków 
– mówiła podczas 
uroczystości Anna 
Kalisz, dyrektor Pie-
chowickiego Ośrod-
ka Kultury.

Pierwszy z obra-
zów to „Ojczyzna” 
wyśpiewana słowa-
mi Marka Grechu-
ty, kraj obdarzony 

bogactwem kultu-
rowym i historycznym, pięknem krajobrazu 
oraz mądrością narodu. Drugi, to tragiczny 
obraz czasu II Wojny Światowej przez pry-
zmat obozów jenieckich. Skąd taki wybór? 
Uzasadnienie jest jedno – Piechowice to miej-
scowość, do której w latach 1941 - 1945 na 
roboty przymusowe trafiło około 900 jeńców 

wojennych, w tym w szczególności Polaków 
i Włochów. Piechowickie komando pracy 
przy zakładach zbrojeniowych (późniejsza 
Karelma) było oddziałem zgorzeleckiego 
Stalagu VIII A (dawniej Görlitz – Moys, dzi-
siaj Zgorzelec – Ujazd), do którego budowy 
Niemcy zmusili pierwszych polskich jeńców 
wojennych jesienią 1939 r.

Te i wiele innych cennych informacji prze-
kazała gościom uroczystości prezes fundacji 
Europejskie Centrum Pamięć, Edukacja, Kul-
tura - p. Kinga Hartmann-Wóycicka. Współ-
praca pomiędzy POK a w/w fundacją zro-
dziła się z inicjatywy Burmistrza Piechowic 
Witolda Rudolfa, który tego dnia dziękował 
p. Kindze Hartmann- Wóycickiej za wysiłek 
włożony w odkrycie kolejnych fragmentów 
piechowickiej historii. Dzięki tej inicjatywie 
w Piechowicach zobaczyć można także wy-
stawę „Bezimienni bohaterowie - historia 
STALAGU VIII A”, która czynna będzie do 
19 marca br. i do której obejrzenia zachęca-
my. Szerzej na temat piechowickiego obozu 
pracy piszemy na str. 5.

POK

Bezimienni bohaterowie – historia Stalagu VIIIA
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Burmistrz Miasta Piechowice informu-
je, że zostały podjęte działania w sprawie 
aktualizacji numerów porządkowych nie-
ruchomości, celem uporządkowania kolej-
ności numerów budynków obejmujących 
nowopowstałe ulice takie jak:

ul. Dolna (powstała z części ul. Przemy-
słowej), ul. Gromadzka  i Zaułek (powstałe 
z części ul. Kryształowej), ul. Na Kociołki, 
Przy Schronisku, Trzech Marcinów, Te-
atralna, Górzystów, Saneczkowa  (powsta-
łe z części ul. Kolonijnej).

Administracyjne wprowadzenie dość 
gruntownej zmiany w nazewnictwie ulic spo-
wodowało  konieczność zmiany numeracji 
porządkowej budynków (adresów). Zmiany 
mają  na celu usystematyzowanie i ułatwienie 
lokalizacji indywidualnych posesji, poprawę 
bezpieczeństwa, ułatwienie lokalizowania 
dojazdu służbom takim jak: pogotowie ra-
tunkowe, policja, straż pożarna, instytucjom 
oczyszczającym miasto, kurierom poczto-
wym, turystom i innym osobom.

Zmiana numeracji jest przedsięwzięciem 
wymagającym zaangażowania środków fi-
nansowych zarówno ze strony Gminy,  jak 
również ze strony osób, u których w wyni-
ku działań administracyjnych uległy zmia-
nie adresy zamieszkania.  Po stronie miesz-
kańców koszty wiążą się w szczególności 
z wymianą prawa jazdy, wymianą dowo-
dów rejestracyjnych samochodów oraz  

koniecznością 
dokonania zmian 
w ewidencji 
działalności go-
spodarczej.

W związku 
z tym, aby w 
części odciążyć 
mieszkańców z 
pokrycia kosz-
tów zmiany ad-
resów zamiesz-
kania będących 
n a s t ę p s t w e m 
działań samorzą-
dowych, których 
mieszkańcy nie 
byli inicjatora-
mi, Burmistrz 
Miasta wystąpił do starosty Powiatu Jele-
niogórskiego z prośbą o przedstawienie Ra-
dzie Powiatu  projektu uchwałodawczego, 
w sprawie całkowitego zwolnienia miesz-
kańców Piechowic z opłat z tytułu wymiany 
praw jazdy oraz dowodów rejestracyjnych 
samochodów powołując się między innymi 
na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. 

Na wynik decyzji  Rady Powiatu Jele-
niogórskiego musimy poczekać. O pod-
jętej decyzji poinformujemy w kolejnym 
Informatorze. 

W nawiązaniu do wysłanych zawia-

domień dotyczących zmiany adresu 
zamieszkania oraz związanego z tym 
obowiązku  zamontowania na budynku no-
wego numeru z nazwą ulicy, przez każdego 
z mieszkańców, którego zmiana dotyczy, 
Burmistrz Miasta uprzejmie informu-
je, że  w terminie 6 miesięcy  wyłoniony 
zostanie w drodze rokowań wykonaw-
ca, który przygotuje jednakowe tabli-
ce  z nazwą ulicy i numerem budynku, 
dla Wszystkich Mieszkańców objętych 
zmianą, które zostaną zamontowane na 
koszt Urzędu Miasta.

Zofia Junger, insp. ds. geodezji

Porządkujemy numerację budynków

Zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 
2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 ze zm.) 
o publicznym transporcie zbiorowym Rada 
Gminy została zobowiązana do podjęcia 
uchwały w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych, których właścicielem 
lub zarządzającym jest Gmina Piechowice, 

udostępnionych dla 
operatorów i prze-
woźników oraz 
warunków i zasad 
korzystania z tych 
obiektów (art. 15 
ust. 2 ustawy).

Unormowania 
wskazanej uchwały 
obejmują przystan-
ki komunikacyjne, 
które są własnością 
jednostki samorzą-
du terytorialnego 
bez względu na 
kategorię drogi, 
przy której są usy-
tuowane.

Zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Transportu, Budow-
nictwa i Gospodarki Morskiej każdy przy-
stanek posiada dwucyfrowy numer parzysty 
lub nieparzysty, który jest określany stosow-
nie do wzrastającej numeracji porządkowej 
nieruchomości – dla miejscowości.

Zmienionych zostało również kilka nazw 
przystanków ze względu na określenie 
miejsca usytuowania przystanku komuni-
kacyjnego które obejmują w szczególności 
nazwy ulicy albo obiektu użyteczności pu-
blicznej znajdującej się w pobliżu przystan-
ku. I tak na przykład dotychczasowe nazwy 
przystanków zostały zaktualizowane:

• Piechowice Kolorowa zastąpiono na-
zwą Piechowice Centrum,

• Piastów Sklep zastąpiono nazwą Pia-
stów Kościół,

• Piastów Klub NŻ zastąpiono nazwą 
Piastów NŻ,

• Górzyniec Huta zastąpiono nazwą Gó-
rzyniec Wiadukt,

• Piechowice Hotel Las zastąpiono na-
zwą Piechowice Hotel.

W uchwale ustalono również regulamin 
korzystania z przystanków komunikacyj-
nych w którym określono sposób korzy-
stania przez operatorów lub przewoźników 
z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego.

D.I.

Zmieniono nazwy przystanków autobusowych

Ulica Dolna powstała z częsci ulicy Przemysłowej.

Przystanek Piechowice Kolorowa zmienił nazwę na Piechowice Centrum.
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Rada uchwaliła...

    w Piechowicach ul. Boczna 15
    (siedziba ZUK Sp. z o.o.)

DO WYNAJĘCIA

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Piechowice, dzia-

łając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 
ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorzą-
dzie gminnym oraz art. 35 ust. 1 ustawy 
z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieru-
chomościami  informuje, że w siedzibie 
Urzędu Miasta Piechowice zostały wy-
wieszone w dniu 01.02.2018r. wykazy 
nieruchomości lokalowych przezna-
czonych do sprzedaży, pod numerami: 
RG.6840.1.1.2018, RG.6840.1.2.2018, 
RG.6840.1.3.2018, RG.6840.1.4.2018.

Wykazy są dostępne do wglądu w go-
dzinach pracy Urzędu.

Rada Miasta Piechowice na XLVII 
sesji, która odbyła się 16 lutego 2018 

roku, podjęła uchwały w sprawie:
• określenia szczegółowych warun-

ków przyznawania i odpłatności za 
usługi opiekuńcze i specjalistyczne 
usługi opiekuńcze, z wyłączeniem spe-
cjalistycznych usług opiekuńczych dla 
osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 
szczegółowych warunków częściowego 
lub całkowitego zwolnienia z opłat, oraz 
trybu ich pobierania – Uchwała nr 288/
XLVII/2018 przyjęta 12 głosami „za”, 
przy 0 głosach „przeciw”, 0 głosach 
„wstrzymujących się”;

• zmiany Uchwały nr 232/
XXXVIII/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. 
w sprawie udzielenia pomocy rzeczo-
wej Województwu Dolnośląskiemu – 
Uchwała nr 289/XLVII/2018 przyjęta 12 
głosami „za”, przy 0 głosach „przeciw”, 
0 głosach „wstrzymujących się”;

• przyjęcia programu opieki nad zwie-
rzętami bezdomnymi oraz przeciwdzia-
łania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Miejskiej Piechowice, Uchwała 
nr 290/XLVII/2018 przyjęta 12 głosami 
„za”, przy 0 głosach „przeciw”, 0 gło-
sach „wstrzymujących się”;

• uchylenia uchwały nr 76/XII/2015 
z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie 
wyrażenia zgody na połączenie spółek: 
Zakład Usług Komunalnych sp. z o. o. 
w Piechowicach i Zarządu Nieruchomo-
ści „Wspólny Dom” sp. z o. o. w Piecho-
wicach – Uchwała nr 291/XLVII/2018 
przyjęta 6 głosami „za”, przy 4 głosach 
„przeciw”, 2 głosach „wstrzymujących 
się”;

W głosowaniach brało udział 12 rad-
nych.

Pełne teksty uchwał publikowane są
w Biuletynie Informacji Publicznej
w zakładce Rada Miasta - Uchwały.

WAŻNA INFORMACJA!

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż Gmina Miejska Piechowice od 
01.01.2018 roku wprowadziła indywidulane rachunki bankowe dla opłat z tytułu po-
datku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego lub łącznego zobowiąza-
nia pieniężnego, które figurują na decyzjach podatkowych.   

W związku z powyższym prosimy o dokonywanie wpłat na wskazane 
w decyzji indywidualne rachunki bankowe. 

Pozostałe opłaty dotyczące m.in. użytkowania wieczystego, dzierżawy,  zajęcia 
pasa drogowego, spłaty nieruchomości na raty, opłaty skarbowe itp. należy wpłacać 
na dotychczasowy numer rachunku bankowego tj. 

14 1020 5226 0000 6702 0463 4046
 Ponadto informujemy, iż obowiązujące od lipca 2013 roku, indywidualne ra-

chunki bankowe dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ule-
gły zmianie i są inne od rachunków bankowych na podatki.

W naszej okolicy narasta ostatnio fala 
wandalizmu. Kradzież kamer, zniszczenie 
lamp w Szklanym Ogrodzie, słupka przy 
sklepie Carrefour, lustra drogowego na 
ul. 1 Maja czy dewastacja ogrodzenia pla-
cu zabaw. Miasto coraz więcej inwestuje 
w siłownie i place zabaw a jak na ironię, 
wandalizm przybiera na sile. Nie ma zna-
czenia czy obiekt znajduje się na uboczu 
czy w środku osiedla. Ostatnio zniszczeniu 
uległo  kilka przęseł metalowego ogrodze-
nia placu zabaw przy ul. Lipowej.  Nocny 
wybryk niszczenia cudzej własności nie-
stety nie wzbudził żadnej reakcji ze strony 

mieszkańców osiedla. Wandal pozostawił 
po sobie sterczące pręty. Władze Miasta 
podjęły działania aby wymienić zniszczo-
ne elementy ale rodzi się pytanie: jak długo 
pozostaną one w stanie nienaruszonym? 
Nie do uwierzenia jest fakt, że na tak du-
żym osiedlu nikt nie zauważył momentu 
dewastacji. Wystarczy taki fakt anonimowo 
zgłosić na Policję. Jeżeli dalej pozostanie-
my obojętni na takie zdarzenia, to niedługo 
nie będzie bezpiecznych miejsc rekreacyj-
nych zarówno dla dzieci jak i dorosłych.  

Nie można biernie przyglądać się kolej-
nym przypadkom niszczenia i przechodzić 
obojętnie wobec dewastacji naszego wspól-
nego mienia. Apelujemy do mieszkańców 
o pomoc w tropieniu sprawców zniszczeń.

ASJ

STOP wandalom

lokale biurowe
o całkowitej powierzchni - 52,4 m.kw.

oraz
pomieszczenie magazynowe - 148,6 m.kw.

szczegółowe informacje
pod nr tel. 075 76 12 165
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– Stalag VIIIA znajdował się w Zgorzel-
cu. Jaki ma on związek z Piechowicami?

– Stalag VIIIA był jednym z wielu obo-
zów, w którym podczas II Wojny Światowej 
przebywali jeńcy wszystkich armii, z którymi 
III Rzesza prowadziła wojnę. Przeszło przez 
niego około 120 tysięcy jeńców. Około 10 
tysięcy więźniów zmarło z powodu chorób, 
wycieńczenia, głodu lub ciężkich warunków 
pracy. Główna siedziba Stalagu VIIIA była 
zlokalizowana w Zgorzelcu. Obóz ten miał 
wiele podobozów, które nazywamy komanda-
mi pracy. Jedno z takich komand znajdowało 
się w Piechowicach.

– Co wiemy o obozie w Piechowicach?
– Znajdował się w odległości około 700 me-

trów od zakładu Karelma (prawdopodobnie 
przy ul. Przemysłowej, naprzeciwko zakładu 
WEPA, częściowo na terenie ogródków dział-
kowych – przyp. aut.). Obóz ten założony był 
na przełomie 1941 i 42 roku, i byli tu robotni-
cy różnych narodowości i płci. Przede wszyst-
kim Polacy, Francuzi i Ukraińcy. Pracowali 
w zakładzie zbrojeniowym, późniejszej Karel-
mie. Mieszkali w barakach, mieli możliwość 
poruszania się do godz. 22. co wskazuje na 
dużą swobodę. Największym problemem był 
głód, który był przyczyną wielu konfliktów 
ze strażnikami. Konflikty te nabrzmiewały do 
tego stopnia, że w kwietniu 1944 roku powie-
szono publicznie trzech robotników, a na egze-
kucję sprowadzono innych jeńców. Egzekucja 
ta odbyła się w Górzyńcu i została wykonana 
przez gestapo (w opracowaniu Zdzisława Ga-
sza o historii Piechowic podane są nazwiska 
straconych jeńców – przyp. aut.). Pod koniec 
sierpnia 1944 roku, trafił tu transport kobiet 
i dzieci, wywiezionych z Warszawy podczas 
Powstania Warszawskiego. Komando piecho-
wickie miało numer i nazwę: 325 Petersdorf. 
Inne komando Stalagu VIII A znajdowało się 
w Sobieszowie i miało numer 349.

– Wielu mieszkańców nie zna tej historii. 
Czy zachowały się jakieś materiały doty-
czące komanda w Piechowicach?

– Na pewno się zachowały, ale nie mamy 
ich wiele. Podobnie jak z głównym obozem w 
Zgorzelcu i innymi pododdziałami. Problem 
jest taki, że nie zachowały się kancelarie obo-
zowe. Najprawdopodobniej wywieźli je Rosja-
nie podczas wyzwalania tych terenów. Złożyli-
śmy już wnioski do IPN-u, organizowane są też 
spotkania międzynarodowe, które zamierzamy 
rozszerzyć na Europę Wschodnią. Zamierzamy 
objąć poszukiwaniami m.in. archiwa rosyjskie, 
żeby zobaczyć, ile i jakie materiały ocalały. 
Nie muszę chyba mówić, jak trudna jest to dro-
ga urzędowa. Dodam, że w najgorszej sytuacji 
w Stalagu VIII A, podobnie jak i w innych, byli 
żołnierze Armii Czerwonej. Wynika to z tego, 

że Stalin nie podpisał Konwencji Ge-
newskiej i Niemcy wykorzystując to 
traktowali jeńców z tego kraju w spo-
sób niezwykle okrutny. Podobny los 
dzielili także Włosi, którzy byli trakto-
wani jak zdrajcy po tym, jak odmówili 
dalszej współpracy z Hitlerem. Oni byli 
koszarowani w oddzielnych barakach, 
często w dużo gorszych warunkach od 
jeńców pozostałych narodowości. Spo-
śród tych 10 tysięcy żołnierzy, którzy 
leżą w grobie masowym w Zgorzelcu, 
układani jeden na drugim, większość 
to Ukraińcy. Jeden z uniwersytetów na 
Ukrainie zgłosił się do nas i jest zain-
teresowany współpracą w odkrywaniu 
i wyjaśnianiu tej historii.

– Wiadomo przynajmniej, ilu jeń-
ców było w obozie na terenie nasze-
go miasta?

– Było około 900 jeńców. Tak wyni-
ka z danych, które posiadamy. Ale nie 
oznacza to, że te dane są pełne. Nie zachowały 
się ani zdjęcia tego obozu, ani inne informa-
cje. Zdradzę, że już w tym roku rozpoczniemy 
intensywne działania na rzecz stworzenia Eu-
ropejskiego Parku Pamięci. To pomysł polsko-
niemiecki. W ramach tego będziemy zakładać 
profesjonalne archiwum jenieckie. Wystąpili-
śmy o środki, mamy przygotowane pomiesz-
czenie, odpowiednie szafy do przechowywania 
dokumentów. Będziemy próbowali gromadzić 
materiały ze wszystkich obozów, opisywać je, 
digitalizować. To praca na wiele lat, ale jeśli 
od 1945 roku do tej pory niczego nie zrobiono 
w tym kierunku, to trzeba nadrobić ten czas. 
Jeśli nawet zostały jakieś materiały, to możli-
we, że zwyczajnie przez brak wiedzy czy od-
powiedzialności zostały zniszczone.

– Istotne mogą okazać się zeznania 
świadków bądź ich potomków.

– Świadków nie ma, bo ile lat musiałby mieć 
dzisiaj świadek zakładając, że gdy był żoł-
nierzem, miał przynajmniej 20 lat. Jesteśmy 
70 lat po wojnie i byłby to cud biologiczny, 
gdyby – zakładając że były jeniec wciąż żyje 
– był na tyle świadomy, że mógłby zeznawać. 
Mamy natomiast kontakt z dziećmi byłych 
żołnierzy, które dziś są mocno dojrzałymi 

osobami. Rozmawiamy z nimi, spisujemy ich 
opowiadania, gromadzimy materiały, które 
nam przekazują. Najczęściej są to rodziny by-
łych żołnierzy armii alianckich, Francuzów, 
Belgów, Anglików, Amerykanów, rozsianych 
po całym świecie. Ostatniego lata przyjechała 
do nas wielopokoleniowa rodzina z Nowej Ze-
landii. Ich dziadek był jeńcem Stalagu VIII A. 
Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. 
W każdym razie, do tego właśnie potrzebuje-
my profesjonalnego archiwum.

– Rozumiem, że odtwarzając historię 
przyjrzycie się Państwo temu, co w tym 
okresie działo się w Piechowicach?

– Jesteśmy w najwyższym stopniu zain-
teresowani z każdą jednostką, która została 
dotknięta nieszczęściem II Wojny Światowej. 
Zależy nam na tworzeniu przekazu. Tłuma-
czeniu, czemu ta pamięć ma służyć, dlaczego 
powinniśmy o tym mówić, podkreślając, że 
ona sprzyja rozwojowi tożsamości regionalnej, 
identyfikacji z danym miejscem. Na tych tere-
nach jest to szczególny problem, wynikający 
z osadnictwa polskiego, z przekazu historycz-
nego i wielu innych czynników. To bardzo 
trudne dziedzictwo, ale bardzo ważne.

Dziękuję za rozmowę.
R.Z.

Uzupełnić luki w historii
Rozmowa z Kingą Hartmann-Wóycicką, prezesem fundacji 
Pamięć Edukacja Kultura z siedzibą w Zgorzelcu, oraz 
dyrektorem Europejskiego Centrum Pamięć, Edukacja Kultura

Kto pamięta?
Temat obozu pracy w Piechowicach w czasie II Wojny Światowej wciąż jest przed-

miotem badań wielu osób, zainteresowanych odkrywaniem historii naszego miasta. 
W przytoczonym wcześniej opracowaniu Z. Gasza jest mowa o tym, że możliwe, iż 
funkcjonowało tu więcej obozów. Drugi miałby znajdować się w okolicach stadionu 
miejskiego. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców: jeśli posiadacie Państwo mate-
riały na ten temat, zdjęcia, przedruki prasowe bądź pamiętacie historie, opowiadane 
przez rodziców/dziadków i możecie się z nimi podzielić, prosimy o kontakt z Refe-
ratem Promocji Urzędu Miasta, tel. 75 75 489 06 lub promocja@piechowice.pl
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Dobra wiadomość dla mieszkańców Pie-
chowic, którzy w pierwszym etapie złożyli 
deklarację dotyczącą likwidacji kotłów stało-
palnych starej generacji oraz dokonali zakupu 
i montażu przyjaznego środowisku źródła cie-
pła i oczekują na przyznanie dotacji. 

Decyzją Rady WFOŚiGW we Wrocła-
wiu Gmina Miejska Piechowice otrzymała 
środki na realizację programu. To ponad 
800 tys. zł dla wszystkich chętnych. Pierw-
sze wypłaty planowane są na początku 
kwietnia bieżącego roku. Przypominamy, 
że założeniem programu jest trwała likwi-
dacja kotłów stałopalnych na rzecz uru-
chomienia przyjaznego źródła produkcji 
ciepła, takich jak: 

1) kotły gazowe;
2) kotły na olej lekki opałowy;
3) piece zasilane prądem elektrycznym;
4) kotły na paliwa stałe (co najmniej 

5 klasa wg PN-EN 303-5:2012);
5) kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa 

wg PN-EN 303-5:2012) o wilgotności bio-
masy poniżej 20 procent;

6) OZE – pompy ciepła, kolektory sło-
neczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomo-
we  elektrownie wiatrowe – służące zasile-
niu źródła.

Dotacja będzie przydzielana w wy-
sokości do 50 procent poniesionych 
kosztów  kwalifikowanych na zadanie 
w zakresie zmiany systemu ogrzewania 
w jednym lokalu mieszkalnym lub nie-
ruchomości o charakterze mieszkalnym, 

w maksymalnej wysokości do:
• dla domu jednorodzinnego – 

10.000,00 zł;
• dla mieszkania w budynku wielorodzin-

nym – 7.000,00 zł;
Dotacja może być udzielona wyłącznie na 

dofinansowanie zakończonego zadania z ty-
tułu poniesionych kosztów koniecznych do 
realizacji zadania (koszty kwalifikowane), 
w szczególności:

1) koszt przygotowania dokumentacji 
technicznej, w tym geologicznej, koniecz-
nej do realizacji zadania;

2) koszt demontażu starego źródła ciepła 
zasilanego paliwem stałym lub biomasą 
(wyłącznie w przypadku likwidacji wszyst-
kich źródeł w nieruchomości objętej zgło-
szeniem),

3) koszt zakupu i montażu nowego źródła 
ciepła;

4) koszt przyłączy gazowych i energe-
tycznych;

5) koszt zakupu i montażu nowej instalacji 
technologicznej kotłowni wraz z niezbędną 
aparaturą kontrolnopomiarową, instalacją 
elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem 
na paliwo oraz systemem odprowadzania 
spalin – w przypadku kotłowni zasilających 
w ciepło budynki wielorodzinne;

6) koszt zakupu i montażu źródła energii z 
OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa);

7) koszt zakupu i montażu wewnętrznej 
instalacji: gazowej (za licznikiem), elek-
trycznej (za licznikiem), centralnego ogrze-

wania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej 
(c.w.u.) - tylko w przypadku likwidacji sta-
rego źródła ciepła zasilanego paliwem sta-
łym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł 
w nieruchomości objętej zgłoszeniem);

8) zbiornik na ciepłą wodę użytkową;
9) koszt zakupu i montażu wkładów ko-

minowych;
10) koszt wykonania odwiertów w przy-

padku gruntowych pomp ciepła;
11) koszt wykonanych opinii kominiar-

skich.
Okres kwalifikowalności kosztów roz-

poczyna się w dniu 1 stycznia 2017 roku, 
a kończy wraz z końcem realizacji „Progra-
mu” tj. w dniu 30 września 2018 r.

Mieszkańców, którzy dokonali już wymia-
ny pieca zapraszamy do składania wniosków 
o udzielenie dotacji. Komplet dokumentów 
należy złożyć w terminie do 23 marca 2018 r. 
w Urzędzie Miasta Piechowice, ul. Kryszta-
łowa 49 w Referacie Gospodarczym i Nad-
zoru Właścicielskiego pok. nr 17. Osoba do 
kontaktu – Radosław Burchacki tel. 75 75-
48-914. Wszystkich chętnych, którzy dekla-
racje złożyli po 30 września informujemy, że 
w marcu wystąpimy do Funduszu o przyzna-
nie kolejnych środków.

R. Burchacki
Wzór wniosku, zasady składania 

i otrzymania dotacji są dostępne do po-
brania ze strony internetowej piechowice.
bip.pbox.pl w zakładce dla mieszkańców, 
w katalogu wymiana pieców.

Ruszyły dotacje na wymianę kotłów stałopalnych

Urząd Miasta w Piechowicach w związku z otrzymanym WEZWANIEM Powia-
towego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Jeleniej Górze z dnia 23 stycznia 2018 
roku (data wpływu do Urzędu), po uprzednim wniosku Burmistrza Miasta Piechowi-
ce o przeprowadzenie kontroli stanu technicznego zabudowań przy ul. Bocznej nr 8 
w Piechowicach zawiadamia, że została wyłączona z ruchu kołowego i pieszego 
część ul. Bocznej w Piechowicach. Działania te są związane ze stanem technicznym 
przedmiotowych zabudowań, które po pożarze grożą zawaleniem.

Kłopoty na Bocznej
Na kłopoty z terminowym dostarcza-

niem przesyłek przez Pocztę Polską narze-
kają mieszkańcy Piechowic. Otrzymaliśmy 
wiele sygnałów w tej sprawie. Mieszkań-
cy zgłaszali, że nie przychodziły na czas 
listy polecone, że paczki musieli odbierać 
w placówce w... Szklarskiej Porębie. Kło-
poty te występowały szczególnie w pierw-
szych dwóch tygodniach 2018 roku. 

– Piechowice są regionem doręczań 
podlegającym placówce pocztowej UP 
Szklarska Poręba. Organizujemy tam za-
stępcze doręczanie oraz odbiór przesyłek 
w miejscowej agencji pocztowej – taką od-
powiedź otrzymaliśmy pod koniec stycznia 
z Biura Prasowego Poczty Polskiej. – Prze-
praszamy za niedogodności związane z ich 
doręczaniem. To wynik okresowej absencji 
pracowników służby doręczeń. Prowadzi-
my działania rekrutacyjne, angażujemy do 
doręczania innych pracowników. Podej-
mujemy działania w celu poprawy sytuacji 
doręczania przesyłek.

R. Z.

Brakuje listonoszy?
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Jest pomysł na zagospodarowanie 
dawnego piechowickiego kina, 
które jest nieczynne od ponad 20 

lat. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
rozważa możliwość zorganizowania tam 
domu dziennego pobytu dla seniorów.

Jak mówi kierownik ośrodka Jolanta 
Karońska, istnieje możliwość skorzystania 
z rządowego programu Senior + i uzyskania 
dofinansowania na zagospodarowanie tego 
obiektu. W przypadku utworzenia domu 
dziennego pobytu można uzyskać dofinan-
sowanie w wysokości do 300 tysięcy zło-
tych. Gdyby miasto chciało utworzyć tam 
klub seniora – dofinansowanie wyniosłoby 
do 150 tysięcy złotych. W obu przypadkach 
jednak trzeba przygotować jeszcze wkład 
własny w wysokości 20 procent. Możliwe 
jednak, że nie potrzeba będzie przedstawia-
nia wkładu własnego w gotówce. Nie jest 
wykluczone, że realizujący program zaliczy 
na poczet wkładu własnego koszty zakoń-
czonej w ubiegłym roku termomodernizacji 
tego budynku. Jej zakres obejmował także 
docieplenie sali kinowej.

Pozostaje pytanie, czy uzyskane pienią-
dze wystarczą  do urządzenia domu se-
niora? Sala kinowa o łącznej powierzchni 
około 390 metrów kwadratowych nadaje 
się do kapitalnego remontu. Przez wiele lat 
nie była użytkowana, obecnie znajduje się 
tam magazyn.

Kierownik MOPS-u przyznaje, że trzeba 
byłoby ją podzielić na mniejsze pomiesz-
czenia, przede wszystkim salę pobytu 
dziennego, rehabilitacyjną, pokój socjalny 
do spożywania posiłków.

Podobny dom dziennego pobytu z pro-
gramu Senior + uruchomiono w ubiegłym 

roku w Lubawce, 
gdzie na potrzeby 
seniorów dostoso-
wano byłe przed-
szkole.

Jak mówi Jolan-
ta Karońska, warto 
podjąć rękawicę 
tym bardziej, że w 
ramach wspomnia-
nego programu 
można także otrzy-
mać pieniądze na 
późniejsze funk-
cjonowanie domu 
dziennego pobytu. 
Państwo dotuje działalność w wysokości 
do 300 złotych miesięcznie na osobę. Co 
prawda uczestnicy tego domu także pono-
siliby opłaty, ale byłyby one stosunkowo 
niewielkie – we wspomnianej Lubaw-
ce na przykład wynoszą one 150 złotych 
miesięcznie od osoby. To niewiele jeśli 
weźmiemy pod uwagę, ile kosztuje skie-
rowanie osoby starszej do Domu Pomocy 
Społecznej. Za to trzeba zapłacić około 
trzech tysięcy złotych miesięcznie.

W domu dziennego pobytu goście mieli-
by zagwarantowany ciepły posiłek każde-
go dnia, zajęcia rehabilitacyjne, można też 
otworzyć warsztaty terapeutyczne. Przede 
wszystkim, seniorzy byliby pod opieką 
przez 8 godzin dziennie.

Burmistrz Piechowic Witold Rudolf 
przyznaje, że po 2018 roku prowadzenie 
domu dziennego pobytu dla osób starszych 
stanie się obowiązkiem gminy. – Środowi-
sko seniorów jest coraz większe, zapotrze-
bowanie na tego typu usługi będzie rosło. 

Już dzisiaj widać, jak wielu emerytów dzia-
ła w klubie emeryta – dodaje burmistrz. – 
Chcielibyśmy w tym roku przygotować 
projekt i złożyć go w ministerstwie.

Społeczeństwo rzeczywiście się starzeje 
i to nie tylko w Piechowicach. Taki trend 
obserwuje się w całej Polsce. Niestety, 
wielu seniorów nie uczestniczy w ży-
ciu społecznym, zamykają się w domach 
i mimowolnie izolują od otoczenia. Po-
woduje to wykluczenie, pojawia się nie-
chęć do wszelkiej aktywności. Możli-
wość wyjścia z domu, wspólnych spotkań 
w grupie, przebywanie pod opieką wy-
kwalifikowanych opiekunów byłaby dla 
wielu z nich ciekawą alternatywą. Odcią-
żyłoby to ponadto członków rodzin, opie-
kujących się na co dzień seniorami. Mie-
liby czas na załatwienie własnych spraw. 
Bo trzeba to jasno przyznać, że opieka nad 
osobami starszymi wymaga wiele cierpli-
wości i poświęcenia.

R. Z.

Dom seniora w... byłym kinie?

Okres zimowy to czas wzmożonej ak-
tywności zawodniczek i zawodników klubu 
UKS Krokus Piechowice. Niżej podajemy 
osiągnięcia młodych narciarzy biegaczy 
i biathlonistów.

• 17 stycznia 2018 r. – Jakuszyce, Dolno-
śląska Liga Narciarska – I edycja. Przy sza-
lejącym wietrze Krokusy dzielnie walczyły 
w biegach indywidualnych stylem klasycz-
nym. Miejsca w pierwszej szóstce: Anitka 
Ryś i Radek Jośko – 3. m-ce, Olek Bukała – 
4. miejsce, Kamil Stolarczyk – 5. miejsce.

• Ferie zimowe na biegówkach, Jakuszy-
ce: I grupa – 15 -19 stycznia, II grupa – 22 
– 26 stycznia, nauka biegania na nartach.

• 20 - 21 stycznia – Duszniki Zdrój – ko-
lejna edycja Pucharu Polski w biathlonie 

czyli Celuj w Igrzyska – złoto i srebro dla 
Krokusów w kategorii młodziczka młodsza 
wywalczyła rewelacyjna w tym roku Izabe-
la Razmus. Iza prowadzi w klasyfikacji za-
wodów CWI. Wspaniale zaprezentował się 
także Michał Szatkowski, który w sprincie 
zajął 5. miejsce a drugiego dnia – w mass 
starcie – po wspaniałej walce na finiszu wy-
walczył pierwszy w tym sezonie (mamy na-
dzieję, że nie ostatni) brązowy medal!

• 27 stycznia 2018 r. – Opawa, Dolnoślą-
ska liga narciarska – II edycja. Miejsca Kro-
kusów w pierwszej szóstce: Jakub Jedziniak 
– 2 miejsce, Radosław Jośko – 5 miejsce, 
Kamil Stolarczyk – 5 miejsce, Michał 
Szatkowski – 5 miejsce, Izabela Razmus 
– 6 miejsce.

Kolejne sukcesy „Krokusów”

Informujemy, że wieloletnia trener 
zawodników UKS Krokus Ewelina Je-
dziniak została laureatką plebiscytu No-
win Jeleniogórskich na „Trenera Roku 
2017”. Znalazła się w trzyosobowym 
gronie finalistów. Rozstrzygnięcie plebi-
scytu odbyło się w sobotę (26 stycznia) 
w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej 
Górze. Gratulujemy!
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Tegoroczne zimowisko zorganizo-
wane było w Zgorzelcu przez 8 Piecho-
wicki Szczep Harcerski „Cicha Dolina” 
i Szczep Harcerski „Incendium”. Tema-
tyką wyjazdu były baśnie – każdego dnia 
inna. Pierwszego dnia towarzyszył 
nam Czerwony Kapturek, zaś dru-
giego dnia Kot w butach. Każdego 
dnia do zajęć dodawana była na-
uka podstawowych czynności. Na 
przykład uczyliśmy się szyć, lepić 
garnki z gliny, czy też prasować. 
Kolejny dzień zdominowała tema-
tyka baśni Jaś i Małgosia. Harcerze 
mieli okazję m.in. strzelać z procy. 
W sobotę towarzyszył nam Bazy-
liszek. Podczas zimowiska odbyła 
się wycieczka na basen, olimpiada 

sportowa. Każdego wieczoru odbywały 
się świeczkowiska, podczas których roz-
mawialiśmy o morałach płynących z ba-
śni. W zimowisku wzięło udział 58 osób.

pwd. Ewelina Gawlik

Harcerskie zimowisko

Jeszcze w tym roku w Piechowicach 
rozpocznie się spora inwestycja – 
budowa kanalizacji wzdłuż odcin-

ków ulicy Kryształowej oraz Nadrzecznej. 
Karkonoski System Wodociągów i Kana-
lizacji pozyskał na to środki i jest o krok 
od podpisania umowy na realizację tego 
zadania.

Inwestycja pn. „Budowa kanalizacji sa-
nitarnej na terenie Gminy Piechowice” 
zrealizowana zostanie w ramach dofinan-
sowania z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014-2020 , działania 4.2.3 Gospo-
darka wodno-ściekowa – ZIT AJ. Spółka 
Karkonoski System Wodociągów i Kana-
lizacji jako beneficjent projektu aplikowała 
o dofinansowanie dnia w lipcu 2016 roku, 
natomiast 3 października 2017 r. otrzyma-
ła informację z Departamentu Funduszy 
Unijnych Urzędu Marszałkowskiego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego we Wrocławiu 
o przyznaniu dofinansowania w wysokości 
47,90 procent kosztów kwalifikowanych 
tj. nie więcej niż 3 443 778,02 zł.

Planowany termin podpisania umowy 
na dofinansowanie  planowany jest na ma-
rzec bieżącego roku.  Jednocześnie Spółka 
KSWiK podjęła działania w celu przygoto-
wania postępowania przetargowego, które 
planuje ogłosić w marcu. Planowany termin 
podpisania umowy z wykonawcą oraz rozpo-
częcia prać budowlanych planowany jest na 
czerwiec, natomiast zakończenie inwestycji 
– na wrzesień 2019 roku. Oczywiście podane 
daty uzależnione są od wyniku przetargu.

Zakres inwestycji  podzielony został na 
dwa zadania i obejmuje:

Zadanie I – ul. Kryształową (dawniej 

Żymierskiego) od numeru 79 do numeru 
101 wraz z ul. Wiejską, Sielską z prze-
dłużeniem do ul. Górnej i Rzemieślniczą. 
W ramach tego zadania wybudowane zo-
stanie prawie 2,5 km sieci kanalizacyjnej 
oraz jedna przepompownia ścieków.

Zadanie II – ul. Nadrzeczna od nr 6 do 
nr 31. W ramach zadania II zostanie wybu-
dowane ok 1,5 km sieci.

Efektem rzeczowym projektu będzie wy-
budowane około 4 kilometrów sieci kana-
lizacyjnej, która obsłuży około 350 miesz-
kańców Piechowic.

Całkowity koszt projektu wynosi 7 189 
515,47 złotych netto, z czego, jak wspo-
mnieliśmy, 47,9 procent zostanie dofinan-
sowane bezzwrotną dotacją z RPO WD 

2014-2020, natomiast 52,10 procent stano-
wi wkład własny Beneficjenta tj. Karkono-
skiego Systemu Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o.

W celu zapewnienia wkładu własnego 
spółka złożyła do jeleniogórskiej delega-
tury Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
środowiska i Gospodarki Wodnej we Wro-
cławiu wniosek o pożyczkę inwestycyjną 
w wysokości 3 745 737,68 zł, która ma 
stanowić kwotę wkładu własnego. W dniu 
2 lutego 2018 roku Uchwałą Rady Nad-
zorczej WFOśiGW we Wrocławiu zostało 
przyznane dofinansowanie w wysokości 
3 745 700 złotych.

R. Z.
źródło: informacja prasowa KSWiK

Wybudują kilometry sieci kanalizacyjnej

Kanalizacja zostanie wybudowana na ul. Kryształowej na odcinku do mostu na Kamiennej (do budynku 101).
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Informacja, ostrzeżenia i bezpieczeń-
stwo w TWOIM TELEFONIE. Bezpłatne 
powiadomienia prosto z Komendy Woje-
wódzkiej Policji we Wrocławiu. Pod ko-
niec 2017 roku, po licznych konsultacjach, 
Komendant Główny Policji podjął decyzję 
o przyłączeniu się do ogólnopolskiej apli-
kacji BLISKO, za pomocą której Policja 
będzie przesyłać mieszkańcom ostrzeżenia 
i ważne komunikaty. Dolnośląska Policja 
jest pierwszym garnizonem, który rozpo-
częła nadawanie w aplikacji. Z początkiem 
lutego zostały przesłane pierwsze komuni-
katy do mieszkańców.

Aplikacja BLISKO należy do ogólno-
polskiego systemu SISMS, z którego ko-
rzysta już blisko pół tysiąca polskich miast 
i gmin. Jego podstawową funkcją jest 
umożliwienie służbom administracyjnym 
masowe powiadamianie ludności w szyb-
ki i skuteczny sposób. W dobie rozwoju 
technologii i wynikającego z tego szumu 
informacyjnego, przekazywanie wiadomo-
ści na telefon jest najbardziej efektywnym 
sposobem komunikacji, gwarantującym 
odczytanie treści.

Podstawową zaletą aplikacji jest umożli-
wienie mieszkańcowi swobodnego wyboru 
serwisów informacyjnych od poszczegól-
nych nadawców. Dzięki temu użytkownik 
otrzymuje tylko interesujące go informacje, 
bez zaśmiecania niechcianymi treściami. 
Dla Policji cenne jest to, że może trafiać 
z szybką informacją do konkretnego od-
biorcy zainteresowanego serwisem.

W aplikacji BLISKO Dolnośląska Poli-
cja będzie przekazywać:

• informacje dotyczące poszukiwań 
świadków wypadków drogowych, poszu-
kiwań osób zaginionych itp.

• informacje związane z przepisami 
i bezpieczeństwem w ruchu drogowym

• informacje dla seniorów, jak unikać za-
grożeń

• ostrzeżenia związane z bieżącymi zda-
rzeniami dotyczącymi ograniczeń w ruchu 
drogowym, utrudnieniami na danym ob-
szarze np. wypadkami drogowymi, kata-
strofami budowlanymi, występowaniem 
klęsk żywiołowych oraz różnego rodzaju 

innymi sytuacjami kryzysowymi
• zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa, 

które warto znać.
Wszystkie informacje z dolnośląskiej 

komendy Policji mogą być odbierane przez 
użytkowników, którzy wybiorą w aplikacji 
miejscowość z obszaru województwa dol-
nośląskiego.

Aplikacja BLISKO jest bardzo wygod-
na, ponieważ sama powiadamia o każdym 
nowym wpisie, podobnie jak przy do-
starczeniu wiadomości SMS. Umożliwia 
użytkownikom wybranie wielu lokalizacji, 
tzn. można zaznaczyć Wrocław, ale też 
inne miejscowości, w których bywamy. 
Po wskazaniu miejsca aplikacja wyświetli 
aktualną listę nadawców, którzy informują 
na danym obszarze. Są takie lokalizacje, 
w których znajdziemy jedynie nadawców 
ogólnopolskich, jednak można mieć pew-
ność, że będą przesyłać jedynie wiadomo-
ści o charakterze lokalnym.

Aplikacja BLISKO stawia na użyteczne 
treści bez reklam, do grona jej nadawców 
mogą dołączyć tylko określone podmioty 
takie jak urzędy miast i gmin, spółki ko-
munalne, wodociągi, ośrodki kulturalno 
- oświatowe i inne o charakterze użytecz-
ności publicznej. Poza nadawcami lokal-
nymi użytkownik znajdzie też nadawców 
ogólnopolskich.

Jednym z powodów, dla którego Policja 
zdecydowała się na nadawanie w BLISKO 
jest to, że aplikacja należy do bezpiecznego 
systemu SISMS, którego działanie spraw-
dza się w kilkuset samorządach, od dużych 
miast do niewielkich gmin m.in. w Gdań-
sku, Bydgoszczy, Radomiu, Częstochowie, 
Bełchatowie, Legnicy.

Aplikacja jest bezpłatna, większość użyt-
kowników smartfonów może ją pobrać z ofi-
cjalnych sklepów dystrybucyjnych Google 
Play (system Android) lub AppStore (sys-
tem iOS) oraz Windows Store (system Win-
dows Phone). Po zainstalowaniu aplikacji 
należy wpisać swoją miejscowość, wybrać 
interesującego nas nadawcę (nadawców), 
a następnie zaznaczyć, z jakich serwisów 
będą mogli przesłać do nas informacje. 
Aplikacja jest elastyczna, w każdej chwili 
pozwala na zmianę ustawień.

Mieszkańcy Dolnego Śląska mogą już 
otrzymywać od Policji ważne dla nich in-
formacje. Im więcej odbiorców, tym sku-
teczniejszy system powiadamiania. Gorą-
co zachęcamy, aby zainstalować aplikację 
BLISKO.

Dostawcą systemu jest wrocławska spół-
ka SISMS, która specjalizuje się w infor-
matycznych usługach dla instytucji samo-
rządowych i administracyjnych.

KWP Wrocław

Aplikacja Blisko – nowe, szybkie narzędzie 

do komunikowania się z mieszkańcami

I n f o r m a t o r  P i e c h o w i c k i
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
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Klub Logiczny kontynuuje systema-
tyczną naukę gry w szachy w pie-
chowickich przedszkolach samorzą-

dowych oraz w szkole podstawowej, prowadzi 
ponadto już trzeci rok kółko szachowe w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Szklarskiej Porębie, gdzie 
dodatkowo w klasach pierwszych jest wdraża-
ny jest projekt MEN-u „Edukacja poprzez sza-
chy”. Dorastające dzieci są uczone również gry 
w brydża sportowego w Piechowickim Ośrod-
ku Kultury, gdzie też mogą doskonalić swoje 
umiejętności szachowe. Dla zaawansowanych 
adeptów sportów umysłowych (starszych 
i młodszych) organizujemy treningi brydżowe 
w Jeleniogórskim Centrum Kultury. Od wie-
lu lat poziom swoich umiejętności nasi adepci 
mogą sprawdzić podczas Otwartych Mistrzo-
stwach Piechowic w Sportach Umysłowych, 
które zorganizowaliśmy już po raz siódmy.

Najpoważniejszym turniejem rozgrywa-
nym podczas mistrzostw jest przeprowadzana 
u nas już od kilku lat, edycja cyklu Mistrzostw 
Dolnego Śląska Młodzieży Szkolnej w Brydżu 
Sportowym. Młodych brydżystów z Dolnego 
Śląska gościliśmy ponownie w sobotę 10 lu-
tego w ładnej i przestrzennej sali kameralnej 
Jeleniogórskiego Ośrodka Kultury. W turnieju 
wzięło udział 14 par (28 uczniów). Po rozegra-
niu 22 rozdań w ciągu 4-godzinnych zawodów, 
zdobywcami głównych nagród w poszczegól-
nych grupach, na jakie podzielono uczestni-
ków, zostali:

• w kat. juniorów – Kacper Błasiak z Oska-
rem Tokarczukiem (z wrocławskiego AZS-u, 
zwycięzcy całego turnieju);

• w kat. juniorek i młodzików zaawansowa-
nych – Maciej Betliński i Sebastian Zimorski 
(z KBS Miłkowice);

• w kat. młodzików – Wiktoria Żwirko 
i Oliwier Szuszkiewicz (z Klubu Logicznego 
z Piechowic)

Szczegółowe wyniki wraz z galerią zdjęć, 
można obejrzeć na stronie internetowej http://

dzbs.com.pl/ tur-
n ie j -mlodz iezy-
szkolnej/.

Swoją pierwszą 
nagrodę zdobył Oli-
wier Szuszkiewicz, 
młodszy brat Ada-
ma, który walczy 
obecnie o wejście 
do kadry Polski, 
a w naszym tur-
nieju uplasował 
się na miejscu dru-
gim, grając w parze 
z Maciejem Racewi-
czem z Miłkowic.

Rozgrywki sza-
chowe rozpoczę-
ły się Turniejem 
Kwalifikacyjnym 
w piątek 9 lutego 

w Piechowickim Ośrodku Kultury. Zagrało 16 
osób w wieku od przedszkolaka do seniora. Po 
pięciu rundach szachów szybkich – 30 min. do 
namysłu dla zawodnika i 4-godzinnych zma-
ganiach, otrzymaliśmy następujące wyniki:

I miejsce – Jarosław Kuźniar (Klub Logicz-
ny z Piechowic) – Mistrz Piechowic 2018 r.

II miejsce – Michał Cieszkowski (z Klubu 
Szachowego Jelonka)

III miejsce – Ernest Czerwiński (z Przed-
szkola nr 1 z Piechowic), podziwu godny wy-
nik przedszkolaka!

Poza pełną-otwartą rywalizacją, młodzi za-
wodnicy zostali podzieleni na grupy w których 
walczyli o swoje złote medale i tak:

• w grupie open (otwartej dla wszystkich) 
wygrał Michał Cieszkowski (z K.Sz. Jelonka),

• w grupie zawodników z kat. IV wygrał 
Wojtek Potapczyk (z SP nr 1 w Szklarskiej Po-
rębie, trenujący w KL),

• w grupie zawodników z kat. V wygrał Ka-
mil Świątek (z SP nr 1 w Piechowicach,  tre-
nujący w KL),

• w grupie dziewcząt bez kategorii - Iga 
Przybylska i Amelka Moszumańska-Krupej 
(z SP nr 1w Szklarskiej 
Porębie),

• w grupie chłopców 
bez kategorii wygrał 
nasz przedszkolak (!) 
Ernest Czerwiński.

Podczas tego turnie-
ju dzieci zdobyły swoje 
pierwsze rankingi sza-
chowe lub podniosły 
posiadane kategorie: 
kategorię V zdobyli Ja-
kub Mierwiński (przed-
szkolak) i Robert Pie-
truszka z Piechowic oraz 
Iga Przybylska i Adrian 
Sinicki ze Szklarskiej 

Poręby. Podnieśli swój ranking z kat. V na IV 
Martyna Nejman i Kamil Świątek z Piechowic. 
Zdobył w swoim pierwszym turnieju od razu 
kat. IV Ernest Czerwiński, co dla przedszkolaka 
jest wyjątkowym wyczynem – gratulujemy!

Szczegółowe wyniki można zobaczyć pod 
adresem http://www.chessarbiter.com/turnie-
je/2018/ti_1094/

Mistrzostwa zakończył Turniej Błyska-
wicznych Szachów Drużynowych (10 min. 
do namysłu) dla przedszkolaków z Piechowic 
i pierwszaków ze Szklarskiej Poręby. Dzieci 
uczyły się tej ciekawej gry dopiero od począt-
ku obecnego roku szkolnego i rozgrywały swój 
pierwszy w życiu turniej szachowy, walcząc 
o nagrody indywidualne w kategorii chłopców 
i dziewcząt w poszczególnych drużynach. 
W turnieju wzięło udział 43 dzieci, które rozegra-
ły 4 mecze – każda drużyna z każdą. Zwycięzca-
mi w poszczególnych drużynach okazali się:

• Konrad Iwanicki i Gabrysia Grzywacz z kl 
I B SP nr 1 w Szklarskiej Porębie (14 pkt dr. 
6-osobowa, łącznie 27 pkt.)

• Kajtek Kęska i Nadia Solarski z kl IA-SP nr 
1 w Szklarskiej Porębie (9 pkt dr. 6-osobowa, 
łącznie 16 pkt.)

• Ernest Czerwiński i Oliwia Nieśmiała 
z Przedszkola nr 1 w Piechowicach (6 pkt. dr. 
6-osobowa, łącznie 13 pkt.)

• Antek Schröder i Ania Sikora z Przedszko-
la nr 2 w Piechowicach (5 pkt. dr. 6-osobowa, 
łącznie 6 pkt.)

Nasze przedszkola walczyły dodatkowo 
o puchar przechodni, który nadal pozostał 
w rękach „Puchatków” z Przedszkola nr 1.

Na zakończenie chcielibyśmy wyrazić ser-
deczne podziękowania dla: Gminy Miejskiej 
Piechowice za sfinansowanie Mistrzostw 
(w szczególności Pani Annie Szalej i Ilonie 
Ulaneckiej z UM), Piechowickiemu Ośrodko-
wi Kultury i Jeleniogórskiemu Centrum Kul-
tury za udostępnienie sal, Pani Małgorzacie 
Sztabińskiej za błyskawicznie zrobienie na-
grodowych statuetek z grawerką.

Organizator - Klub Logiczny
Lech i Katarzyna Rębisz

VII otwarte Mistrzostwa Piechowic
w sportach umysłowych

Zwycięzcy Mistrzostw Dolnego Śląska młodzieży szkolnej w brydżu sportowym.
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Realizując przyjęty na pierwszym posie-
dzeniu zarządu w dniu 3 stycznia 2018 roku 
plan pracy, kontynuowane były działania 
kulturalno- rozrywkowe. 20 i 27 stycznia 
br. zorganizowano w POK wieczorki ta-
neczne przy muzyce mechanicznej w któ-
rych każdorazowo uczestniczyło po blisko 
30 osób. Program muzyczny przygotowany 
przez Grażynę Jędrzejek i organizacyjny 
przez Krystynę Filuś zachwycił uczestni-
ków. Następne wieczorki w kwietniu.

10 lutego br. 93 piechowickich Seniorów 
i sympatyków w Sali OSP pożegnało  kar-
nawał. Tym razem zabawie towarzyszyły 
kapelusze, które były przepustką do wej-
ścia na salę. Organizatorzy zabezpieczy-
li około 40 kapeluszy, które umożliwiły 
wejście nieprzygotowanym. Było wesoło 
i zabawnie, wybrano królowe serduszek - 
panie które zebrały najwięcej serc, a naj-
bardziej wystylizowani uczestnicy walczyli 
w konkursie na najciekawszą charaktery-
zację kapeluszową (zdjęcia). W czasie balu 
zorganizowano pokaz tańca ZUMBA, do 
którego włączyła się spora grupa balowi-
czów. Dziękujemy uczestnikom za poczu-
cie humoru, za stworzenie niepowtarzalnej 
atmosfery, za żywiołowe tańce w takt mu-
zyki i pozytywne oceny kierowane w stronę 
organizatorów. Szczególne podziękowania 
dla pań z koła „ukryte talenty” za wykona-

nie pięknych rekwizytów 
kapeluszowych. Zdjęcia 
dostępne na facebooku 
i na stronie POK w zakład-
ce PZERiI.

Od kilku miesięcy koło 
nasze prowadzi kursy 
komputerowe i nauki ję-
zyków angielskiego i nie-
mieckiego. Dotychczas 45 
osobom wręczono certy-
fikaty ukończenia kursu 
w kategoriach podstawo-
wego A i zaawansowane-
go B. W dalszym ciągu 
są kontynuowane kursy 
nauki języków obcych. 
Dwie grupy języka angiel-
skiego stopnia podstawo-
wego i jedna grupa uczy 
się języka niemieckiego. 
Prowadzony jest też kurs 
nauki obsługi komputera 
dla osób rozpoczynających 
przygodę z komputerem. 
Jest też nabór dla chętnych 
do kontynuacji nauki dla 
zaawansowanych.

Zarząd Koła przypomina, że w każdą 
środę od godz. 10-tej do 13-tej pełnione są 
dyżury członków zarządu, podczas których 

przyjmowani są w sprawach różnych nasi 
członkowie.

Zarząd Koła nr 9

Dzięki dużemu zaangażo-
waniu całej społeczności klu-
bowej, przy wsparciu finan-
sowym Miejskiej Komisji ds. 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych Urzędu Mia-
sta w dniu 3 lutego 2018 roku 
w Sali Gimnastycznej Szkoły 

Podstawowej w Wojcieszycach 
odbyło się Integracyjne Spo-
tkanie Klubów Abstynenckich 
połączone z XXVII Rocznicą 
Powstania Klubu Abstynenta 
,,EDEN”. Dużą radość sprawiła 
nam obecność Burmistrza Pie-
chowic Witolda Rudolfa wraz 

z małżonką, Przewodniczącego 
Komisji Bezpieczeństwa Rady 
Miasta Piechowice Dariusza 
Uzorko wraz z małżonką, Kie-
rownika Referatu Spraw Spo-
łecznych Anny Szalej-John, 
lektora w dziedzinie uzależnień 
Piotra Konopnickiego, terapeu-

ty uzależnień Mirosława 
Lupy oraz Andrzeja Kora-
lewskiego. Przybyli do nas 
przyjaciele z województwa 
dolnośląskiego, z klubów 
abstynenckich oraz grup 
trzeźwościowych: Szklar-
ska Poręba, Strzegom, Bo-
lesławiec, Lubań, Jelenia 
Góra, Legnica, Złotoryja, 
Świdnica, Wałbrzych, Mił-
ków, Zgorzelec, Chojnów, 
Bolków, Mirsk, Olszyna, 
Karpacz, Jawor i Świera-
dów Zdrój. Dzięki wsparciu 
finansowemu Miejskiej Ko-
misji ds. Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, 
Pana Burmistrza Urzędu 

Miasta Piechowice oraz spon-
sorom mogliśmy poczęstować 
naszych gości i przyjaciół cia-
stem, kawą, herbatą i napojami 
oraz zorganizować loteryjkę 
fantową, z której dochód prze-
znaczyliśmy na opłatę zespołu 
muzycznego, który grał i ba-
wił naszych gości do późnych 
godzin nocnych. Z dużą satys-
fakcją stwierdzamy, że wspól-
ne działania z Urzędem Miasta 
Piechowice, Miejską Komisją 
ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i Szkołą Podsta-
wową w Wojcieszycach kolejny 
raz zaowocowały pięknym prze-
życiem dla wielu trzeźwych lu-
dzi, a było nas około 150 osób.

Podziękowanie dla Dyrekcji 
Szkoły Podstawowej w Wojcie-
szycach za wynajem sali na spo-
tkanie integracyjne klubów abs-
tynenckich połączone z XXVII 
Rocznicą Klubu Abstynenta 
,,EDEN”

Józef Góral

Koło nr 9 PZERiI informuje

Sprawozdanie z XXVII Rocznicy Klubu Abstynenta ,,EDEN”

VII otwarte Mistrzostwa Piechowic
w sportach umysłowych
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PRZEDSZKOLE nr 1

Co u Tygrysków?

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania za udostępnienie i ocieplenie Sali OSP 

w Piechowicach na bal karnawałowy dla dzieci z Przedszkola Sa-
morządowego nr 1 składamy Panu Prezesowi Waldemarowi Wojta-
siowi oraz całemu Zarządowi OSP Piechowice.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców
Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Piechowicach

Styczeń 2018 roku obfitował w ciekawe i miłe impre-
zy dla naszych dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 
w Piechowicach. Na początku miesiąca dzieci brały udział 
we ,,Wspólnym Kolędowaniu”, które odbyło się w Piecho-
wickim Ośrodku Kultury. Wszystkie grupy dzieci z naszego 
przedszkola śpiewały kolędy i pastorałki dla zgromadzonych 
gości. Radość i przeżycia dzieci i gości były nieopisane. Na-
stępna impreza to ,,Bal Karnawałowy”, który miał miejsce 
w Sali Ochotniczej Straż Pożarnej. Dzieci przebrane w róż-
norodne kostiumy bawiły się w rytm muzyki. W trakcie balu 
odbywały się konkursy i zabawy. Nie zabrakło poczęstunku 
w postaci słodyczy i napoi. Był to miły i wesoły dzień. Trze-
ba również wspomnieć o zawodach sportowych, które odby-
ły się 18 stycznia w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 
w Piechowicach. Dzieci z wielką radością i zaangażowaniem 
brały udział we wszystkich konkurencjach.

nauczyciel Agata Czaniecka

Coraz mniej czasu pozostało mikroprzedsię-
biorcom na przesłanie pierwszego JPK_VAT 
(do 26 lutego). Aby mieć pewność skutecznej 
realizacji tego obowiązku, warto jak najszybciej 
założyć Profil Zaufany, a dzięki niemu szybko 
i bezpiecznie wysłać dokumenty do systemu 
skarbowego.

Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – 
płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o ob-
rotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie 
(także prowadzący jednoosobowe działalności 
gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r. 
po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Mi-
nisterstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny 
(JPK_VAT). 

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicz-
nie. Do podpisania JPK_VAT potrzebny jest 
bezpłatny Profil Zaufany (eGO) lub certyfikat 
kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób au-
toryzacji danych).

Z Profilem Zaufanym na pewno się uda
Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzię-

ki któremu można załatwić sprawy urzędowe 
bez wychodzenia z domu, online w serwisach 
administracji publicznej. Warto założyć go jak 
najszybciej.

Profil Zaufany można założyć przez internet, 
na dwa sposoby – za pośrednictwem bankowo-
ści elektronicznej lub potwierdzając go w Punk-
cie Potwierdzającym. 

Ważne: udając się do Punktu Potwierdzające-
go pamiętaj o zabraniu dowodu osobistego. Już 
teraz sprawdź jego ważność! 

Wszystkie informacje oraz odpowiedzi na 
pytania jak założyć Profil Zaufany znajdziesz 
na stronie www.pz.gov.pl 

Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces 
przesyłania JPK_VAT, Ministerstwo Finansów 
zdecydowało o czasowym uruchomieniu moż-
liwości uwierzytelniania pliku tak zwanymi 
danymi autoryzującymi. Podobne rozwiązanie 

funkcjonuje przy podpisywaniu rocznego ze-
znania podatkowego.

Jak złożyć JPK_VAT?
Plik JPK można wygenerować i wysłać: 

• Samodzielnie i bezpłatnie przy użyciu narzę-
dzi Ministerstwa Finansów (np. aplikacji e-m-
ikrofirma).
• Samodzielnie przez swój program księgowy,
• Może to zrobić księgowy zatrudniony przez 
firmę,
• Może to zrobić biuro rachunkowe przez swój 
program.

Ministerstwo Finansów udostępnia bezpłatne 
i bezpieczne narzędzie do utworzenia i wysłania 
JPK_VAT –  wejdź na www.jpk.mf.gov.pl i do-
wiedz się więcej.

Jak przygotować plik JPK_VAT i jak go 
podpisać Profilem Zaufanym?

Aby ułatwić przesyłanie JPK_VAT wszystkim 
tym, którzy wykorzystują programy księgowe, 
a chcą wykorzystać Profil Zaufany, Minister-
stwo Cyfryzacji udostępniło dedykowaną im 
usługę do podpisu pliku metadanych JPK_VAT. 

Tutaj znajdziesz jej szczegóły: https://oby-
watel.gov.pl/podatki/podpisz-jpk_vat-profilem-
zaufanym 

Jeśli korzystasz z programu księgowego, wy-
generowany w programie plik metadanych JPK_
VAT przed wysłaniem możesz podpisać przy po-
mocy ww. usługi. W tym celu wybierz przycisk 
„Podpisz plik” i zaloguj się do swojego Profilu 
Zaufanego. Dodaj prawidłowo przygotowany 
w programie księgowym plik metadanych JPK_
VAT, a następnie podpisz go Profilem Zaufanym 
z wykorzystaniem kodu autoryzacyjnego, który 
otrzymasz sms-em. Zapisz plik na dysku swo-
jego komputera, a następnie prześlij za pomocą 
swojego programu księgowego.

Plik JPK_VAT może też przesłać za pomocą 
aplikacji udostępnionych przez Ministerstwo 
Finansów. 

Infolinia KIS i dyżury ekspertów w urzę-
dach skarbowych

Informacje w zakresie zakładania Profilu 
Zaufanego (eGO) można uzyskać korzysta-
jąc z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej. 
Wystarczy, od poniedziałku do piątku, w godz. 
7.00-18.00, zadzwonić pod numery 801 055 
055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 
(z tel. komórkowych). Po wybraniu w systemie 
zapowiedzi numeru 7 nastąpi przekierowanie 
do konsultantów w Ministerstwie Cyfryzacji, 
którzy odpowiedzą na wszelkie pytania związa-
ne z zakładaniem i potwierdzaniem bezpłatnego 
Profilu Zaufanego (eGO). Zachęcamy również 
do kontaktu z ekspertami w urzędach skarbo-
wych.  W każdym urzędzie skarbowym w Pol-
sce wyznaczeni są specjalni koordynatorzy do 
obsługi w zakresie JPK_VAT.

Wydział Komunikacji
Ministerstwo Cyfryzacji

Podpisz i wyślij JPK_VAT z Profilem Zaufanym

Warto pamiętać!
17 lutego ustanowiono Międzyna-

rodowym Dniem Kota. Właśnie po to, 
aby podkreślić znaczenie kotów w życiu 
człowieka. Są blisko nas od dawna. Za-
dbany pieszczoch leżący na kanapie to 
cudowny widok. Pomagają nam, także 
w aspekcie zdrowotnym m.in. ich wi-
bracje pozwalają ukoić różnego typu 
dolegliwości. Jednak nie wszystkie koty 
mają tyle szczęścia w życiu. Pamiętajmy 
o bezdomnych nie tylko od święta. Jeśli 
jesteś otwarty, życzliwy, pomocny i nie 
jest Ci obojętny los „naszych mniejszych 
braci”, może warto rozważyć przyjęcie 
do domu bezdomnego kotka. Pamiętaj-
my, że KOT to świetny przyjaciel!
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PRZEDSZKOLE nr 2

„Dziadku, dziadku, czy to ty?
Coś na Twojej głowie lśni, 
To korona, słowo daję…”
– tymi słowami dzieci wyraziły swoją 

wdzięczność za to, że są w ich życiu dziad-
kowie. Dziadkowie dla swych wnuków 
zawsze mają czas, są cierpliwi, a przede 
wszystkim, bezgranicznie je kochają. To 
dla nich przedszkolaki przygotowały nie-
spodzianki – obrazek malowany na brzo-
zowym krążku i laurkę. Goście mogli 
podziwiać umiejętności swoich wnuków 
prezentujących wiersze, piosenki i tańce. 
A potem mogli przypomnieć sobie zabawy 
ze swego dzieciństwa, bawiąc się wspólnie 
ze swymi pociechami. Pani Krysia, babcia 
Laury, tak zapamiętała ten dzień:

„W przedszkolu „Pod Czerwonym Mu-
chomorem” w grupie „Jeżyki” odbyło się 

spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka. 
Dzieci zaprezentowały program artystycz-
ny, tańcząc, śpiewając piosenki i recytując 
wierszyki. Z dumą i zadowoleniem pa-
trzyliśmy na występy dzieci m.in. swojej 
wnuczki. Po części artystycznej zostali-
śmy poczęstowani słodkim poczęstunkiem 
i pysznymi goframi wykonanymi przez 
nasze kochane wnuczęta. Dziękujemy ser-
decznie paniom za przygotowanie dzieci 
do występu, który dostarczył nam wiele 
radości i wzruszenia.”

Pani Danusia, babcia Dalii, tak opisała to 
spotkanie:

„Ja, babcia, byłam zadowolona, że mo-
głam uczestniczyć w tej uroczystości. 
Podobało mi się, jak dzieci występowały 
i mówiły wierszyki. Było widać, jak bardzo 
chcą dobrze wypaść – byłam wzruszona. 

Łzy szczęścia same cisnęły się do oczu. 
Panie i dzieci spisały się na medal.”

„Poproszony o komentarz na temat 
wrażeń z uczestnictwa w uroczystości 

Dnia Babci i Dziadka w Przedszkolu nr 2 
w Piechowicach, w grupie „Jeżyki” – robię 
to ochoczo, choć i tak nie oddam w pełni 
atmosfery żywiołowości i radości dzieci – 
wnucząt, ale i wysiłku kadry wychowaw-
czej włożonego w przygotowanie i wypeł-
nienie bogatego programu.

Na początek zostałem wywołany przez 
wnuczka Kacperka na „tron” jako dzia-
dek „odważny” i tam obsypany peanami 
na temat niekwestionowanej roli instytucji 
dziadkowej, a potem także babcinej – dla 
wywołanej babci przedstawicielki.

Potem nastąpiły niezliczone tańce, śpie-
wy i zabawy z naszym uczestnictwem 
w takt muzyki, także profesjonalnie wygry-
wanej przez nauczycielkę na pianinie. Każ-
dy występ – czy to indywidualny, czy też 
zespołowy – był zróżnicowany tematycz-
nie i wykonany z pełną determinacją do 
końca. W czasie zabaw, bliżej mi było do 
stwierdzenia, że w ich trakcie przybywało 
entuzjazmu. Nie było mowy o znużeniu 
kogokolwiek – taki efekt jest w naszej co-
dzienności trudny do osiągnięcia i rzadko 
spotykany. Czy jest to wynik pracy tylko 
kadry pedagogicznej, czy także uwolnienia 
niewidocznego u dzieci?

Całość zwieńczona została poczęstun-
kiem – smaczne wypieki powstałe z udzia-
łem dzieci i napoje do wyboru – w atmosfe-
rze wręcz rodzinnej – opowiedział dziadek 
Kacpra.

M. Janasz

„Bale, bale w karnawale”
Karnawał to wspaniały czas zimowych bali. I w naszym przed-

szkolu 9 lutego 2018 roku odbył się karnawałowy bal przebierań-
ców. Cóż to za bal!

Już w holu dzieci witała dyskotekowa kula, która rozświetlała 
przystrojone bibułą, serpentynami i balonami sale. Bajecznie ko-
lorowe sale stworzyły niepowtarzalną atmosferę dnia tańców i za-
bawy. Niezliczone księżniczki, wróżki, towarzyszący im policjan-
ci, strażacy, rycerze, mnóstwo zwierząt i owadów na parę godzin 
opanowały nasze przedszkole. Był oczywiście także urodzinowy 
tort. Roześmiane dzieci z dumą prezentowały swoje stroje, plą-
sając w rytm grającej muzyki. W czasie balu pojawił się magik, 
który dodatkowo urozmaicił zabawę. Magik czarował, zamieniał 
ogień w zwierzęta, bawił dzieci zachęcając je do uczestnictwa we 
wspólnych sztuczkach i zabawach. A skoczna, rytmiczna muzyka 
zachęcała dzieci do tańca. W trakcie karnawałowego dnia dzieci 
mogły się posilić owocową przekąską. Sam bal został uwieczniony 
przez fotografa na licznych zdjęciach które otrzyma każde dziec-
ko na pamiątkę. W trakcie balu było bardzo radośnie, kolorowo 
i zabawnie. Za finansową pomoc w organizacji balu dziękujemy 
Radzie Rodziców.

D. Jarosz, G. Popera
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I Bieg Żaka 2018

Od kilku lat dziewczęta i chłopcy z Zespołu Szkół Technicz-
nych i Licealnych w Piechowicach są aktywnymi wolon-
tariuszami Stowarzyszenia Biegu Piastów w Jakuszycach. 

Pomagają w organizacji i obsłudze nie tylko tak wielkiej imprezy 
jaką jest Bieg Piastów (w tym roku już po raz 42), ale również wie-
le innych imprez, zarówno zimowych jak Bieg charytatywny dla 

WOŚP, Bieg Sylwestrowy, Biegi Enervita, Bieg dla 
Kobiet, ale również letnich jak Letni Bieg Piastów, 
czy Rowerowy Bieg Piastów.

Okazuje się, iż pomimo tak dużego zaangażowa-
nia większość z tych wolontariuszy nigdy nie miała 
nart biegowych na nogach, dlatego też państwo Alicja 
i Leszek Kanieccy — nauczyciele tej placówki edu-
kacyjnej, wyszli z inicjatywą zorganizowania dla nich 
biegu narciarskiego.

W dniu 13.02.2018 w Jakuszyckim Ośrodku Spor-
tów Narciarskich, w przepięknej zimowej scenerii, 
w blasku słońca i lekkim “mroziku”, odbył się I Bieg 
Żaka — bieg narciarski na dystansie 7 km stylem kla-
sycznym dla uczniów tej szkoły.

W imprezie wzięło udział 14-tu uczniów-wolon-
tariuszy, przy czym na starcie biegu stanęła jedna 
uczennica oraz siedmiu uczniów, pozostali aktywnie 
im kibicowali, a wśród nich Dyrektor ZSTiL pani 
Dorota Sobczyńska. W atmosferze zabawy i rywali-
zacji oraz gromkich okrzyków wystartowali w swój 
pierwszy bieg. Niektórzy mieli początkowo problemy 
z utrzymaniem równowagi i „zaliczyli” niejeden upa-
dek, ale w miarę przebytego dystansu dawali sobie co-
raz lepiej radę. Wszyscy szczęśliwie dotarli do mety 
po przejechaniu dystansu 7km.

Pierwszy na mecie, pojawił się uczeń klasy 3T An-
drzej Klimczak, po nim Krzysztof Wawrzyniak — kl. 
1TB i Norbert Kowalik — kl. 2T. W kategorii K (ko-
biet) 1 miejsce zajęła Oliwia Michalak z klasy 3T.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni pamiątkowymi me-
dalami oraz statuetkami natomiast wszyscy uczestni-
cy zabawy otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Młodzieży tak spodobała się zabawa i rywalizacja, 
iż postanowili że odtąd będą jeździć na nartach w każ-
dej wolnej chwili, a także chętnie wystartują w II Bie-
gu Żaka w 2019 roku.

Leszek Kaniecki
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Klub Sportowy KS Lechia Piecho-
wice wraz z klubem Karkono-
sze Jelenia Góra zorganizowały 

w niedzielę 11 lutego turniej charytatywny 
piłki nożnej halowej. Dochód z tej impre-
zy przeznaczony zostanie m.in. na pomoc 
mieszkańcowi naszego miasta – Bartkowi.

Turniej odbył się w hali przy ul. Złotni-
czej w Jeleniej Górze, grali w nim najmłodsi 
adepci piłki nożnej – dzieci z rocznika 2011 
i młodsi. Rywalizacja toczyła się na dwóch 
boiskach, ustawionych w hali głównej.

– W zawodach uczestniczyło 14 drużyn, 
mecze trwały po 10 minut. Nie wyłanialiśmy 
zwycięzców, nie zapisywaliśmy wyników. 
Chodziło o to, żeby sobie pograć. Zapisywa-
liśmy jedynie liczbę strzelonych bramek – 
tłumaczy Marcin Ramski, trener koordynator 
klubu Lechia Piechowice. – Grały drużyny 
trzyosobowe plus bramkarz, co dawało gra-
wancję, że każdy z tych chłopców przebywa-
jąc na boisku miał kontakt z piłką.

Zawody te, oprócz oczywiście pełnych 
emocji pojedynków na parkiecie, miały cel 
charytatywny. Zbierano pieniądze na lecze-
nie dwóch chłopców: Marcela z Jeleniej 
Góry i Bartka z Piechowic. Obaj to spor-
towcy, ale zmagają się z ciężkimi choroba-
mi i lokalne środowiska od jakiegoś czasu 
angażują się w pomoc.

Podczas turnieju w hali uruchomiono 
kawiarenkę, prowadzoną przez rodziców. 
Młodzi piłkarze, a także licznie zgromadze-
ni rodzice, mogli skosztować domowych 
wypieków i napić się napojów. Była kawa, 
herbata, woda i soki. 

– Przygotowaliśmy też loterię fantową, na 
700 losów. Każdy los wygrywał – tłumaczy 
trener Marcin Ramski. Wprawdzie los kosz-
tował 7 złotych, ale – jak podkreśla trener 
Lechii – wartość nagród przewyższała war-
tość zakupu losów.

Z pomocą organizatorom przyszedł tak-
że klub UKS Krokus Piechowice, który 
w hali obok uruchomił laserową strzelnicę 
biathlonową. Chętni, w przerwie pomiędzy 
rozgrywanymi meczami, mogli skorzystać 

z tej atrakcji i postrzelać do tarczy, niczym 
prawdziwi biathloniści.

Ważnym punktem zawodów była licytacja 
przedmiotów, które zebrali organizatorzy. 
Było ich co niemiara. Na początek licyto-
wano koszulki, dostarczone przez drużyny. 
Zasada była taka, że organizatorzy nie po-
bierali od drużyn wpisowego. Musiały one 
jednak przekazać na licytację koszulkę klu-
bową z podpisami młodych zawodników. 
Okazało się to strzałem w dziesiątkę, bo 
licytacja rozkręcała się z minuty na minutę. 
Koszulkę Karkonoszy Jelenia Góra zlicyto-
wano za tysiąc złotych! Rekordową sumę 
zapłacono za trykot Lechii Piechowice – 
zwycięzca licytacji zapłacił 1200 złotych!

Do chwili zamknięcia numeru nie wia-
domo było, jaką kwotę udało się zebrać. 
Organizatorzy liczą, że będzie to około 20 
tysięcy złotych. Jest to wynik osiągalny 
zważywszy, że podczas samego turnieju ze-
brano ponad 14 tysięcy złotych. To dochód 
ze wspomnianej licytacji koszulek, z loterii 
fantowej oraz z kawiarenki.

W dniu turnieju kolejne dwa tysiące zło-
tych uzyskano z licytacji internetowej pozo-

stałych fantów. A to był dopiero początek, 
gdyż licytacja trwała do drugiej połowy lu-
tego i widać było, że chętnych jest sporo. 
Koszulka reprezentanta Polski Piotra Zie-
lińskiego została sprzedana za ponad 500 
złotych. W dniu zamknięcia numeru kwota 
zadeklarowana kwota za koszulkę zawod-
ników Stali Mielec z podpisami piłkarzy 
to 265 złotych. O tym, ile dokładnie udało 
się zebrać organizatorom tej szczytnej akcji 
poinformujemy, gdy dokonają oni podsu-
mowania.

R.Z.

Udany turniej charytatywny

Zdjęcia: MaRcin FilipowicZ

Tomasz Bolek wylicytował
piłkę z autografami.
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