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Pożegnanie księdza Kubka
„Gdy odchodzi człowiek,kochany przez wszystkich, zostaje po nim ogromna pustka. Rzeczywiście pustki po Kubku wypełnić się nie da. Pozostaje jednak pamięć o Nim. Zawsze życzliwy
i pełen wewnętrznej, chrześcijańskiej radości, był otwarty na ludzi o różnych przekonaniach
i doświadczeniach. Nikogo nie oceniał ani nie odrzucał. Dla każdego znajdował najwłaściwsze słowa”.

T

o był niezwykle oddany człowiek, który swoją
duchowością zaraził wielu młodych ludzi. To
był dobry, oddany kapłan, niezwykle życzliwy. Takie podejście do drugiego człowieka zjednało mu
wielu przyjaciół. Dlatego tak wiele osób towarzyszyło księdzu Matuli w jego ostatniej drodze. W
oczach wielu ludzi pojawiły się łzy. To świadczy
o tym, że dla wszystkich był prawdziwym ojcem i
prawdziwym przyjacielem. Mszy św. żałobnej przewodniczył biskup pomocniczy Marek Mendyk. Po
nabożeństwie długi kondukt żałobny wyruszył w
stronę cmentarza komunalnego w Piechowicach.
Grób księdza Mariana pokryło morze kwiatów.

- Mieszkańcy Piechowic tłumnie pożegnali kochanego Kubka, dziękując mu w ten sposób za udzielane wsparcie, zarówno dobrą radą jak i aktywnym,
osobistym działaniem, a także materialnie.

Nikomu nie odmawiał pomocy. Pamiętam jak ,
jako jeden z pierwszych, zabezpieczał dach po pożarze jednego z domów. Wspierał myślą, mową i
uczynkiem.
Nie spodziewałem się, że moje niedawne odwiedziny u Kubka uśmiechniętego i zadowolonego,
że znalazł swoje miejsce w Michałowicach wśród
życzliwych sobie ludzi będzie spotkaniem ostatnim
- wpominał Burmistrz Piechowic Jacek Kubielski.

Odszedłeś Przyjacielu, ale w myślach i pamięci naszej pozostaniesz.
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Mikołaj odwiedził dzieci
W sali Ochotniczej Straży Pożarnej po raz kolejny z najmłodszymi mieszkańcami miasta spotkał się wyjątkowy gość.
6 grudnia to wyjątkowa data w kalendarzu każdego
dziecka. To właśnie w tym dniu wspominamy postać
św. Mikołaja - biskupa, obdarzanego przez najmłodszych szczególną sympatią. Jego postać przybliżył
podczas spotkań z uczniami przedszkoli i szkół podstawowych proboszcz Ryszard Soroka z parafii pw. św.
Antoniego Padewskiego.

- Rodzice św. Mikołaja zginęli, gdy był jeszcze bardzo
młody. Po zamożnym ojcu odziedziczył spory majątek,
który postanowił przeznaczyć na pomoc najbardziej
potrzebującym i ubogim. A robił to w taki sposób, by
zachować pełną anonimowość - nie szukał poklasku.
Podrzucał podarki, często woreczki z pieniędzmi tym,
którzy najbardziej tego potrzebowali - opowiadał ks.
Ryszard Soroka.
Miejscowy proboszcz chciał utrwalić dzieciom jedno
przesłanie - należy czynić dobro. Później przyszedł czas
na spotkanie ze św. Mikołajem. Najpierw obdarował
on prezentami dzieci z Piechowic i maluszki z Przedszkoli Samorządowych nr 1 i nr 2. Później spotkał się
z uczniami klas I-III Szkół Podstawowych nr 1 i nr 2,

a na końcu z grupą starszaków i średniaków ze wspomnianych wcześniej przedszkoli.
- Udało nam się przygotować 400 paczek. Pomogli nam
w tym radni Rady Miejskiej w Piechowicach, a także
darczyńcy : Apteka nad Kamienną, stacja paliw Muller w Piechowicach, hurtownia SIM, apteka Arnika,
MOPS w Piechowicach oraz oczywiście Urząd Miasta
w Piechowicach. Choinki dostarczył Zakład Usług Komunalnych, a ich przystrojenie to dzieło uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 i Przedszkola Samorządowego nr
2. Serdeczne podziękowania także dla Pana Waldemara Wojtasia, Prezesa OSP Piechowice - wymienia Anna
Szalej-John z Urzędu Miasta w Piechowicach.
- Chciałbym złożyć serdeczne podziękowania księdzu
proboszczowi Ryszardowi Soroce za pomoc i zaangażowanie w organizację mikołajek - dodał Burmistrz
Jacek Kubielski.
Św. Mikołaj obiecał, że odwiedzi najmłodszych mieszkańców Piechowic również w przyszłym roku.
red.

Festyn Świąteczny
Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 sprawili, że w Piechowicach zapachniało świętami. Wspólnie z nauczycielami i rodzicami zorganizowali festyn, na który własnoręcznie przygotowali świąteczne stroiki.

K

iermasz rozpoczął się o
godz. 13:00 w sali widowiskowej Piechowickiego Ośrodka Kultury. Była to doskonała
okazja do nabycia ręcznie wykonanych stroików i ozdób na
nadchodzące Święta Bożego
Narodzenia.
- Można tu zakupić zarówno
ciasta, pierogi czy uszka. Bardzo zależało nam na tym aby
stworzyć prawdziwą, świąteczną atmosferę. Co ważne
zarówno rada pedagogiczna jak i rodzice bardzo mocno zaangażowali się w organizację festynu. Byliśmy
jednym wielkim zespołem, jestem bardzo pozytywnie

zaskoczona – mówiła Monika Filuś,
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w
Piechowicach.
- Wspólnie z kolegami i koleżankami
przygotowaliśmy świąteczne ozdoby.
Stroiki wykonywaliśmy w domu i na
lekcjach plastyki – tłumaczył Dawid
Graczyk, przewodniczący samorządu
uczniowskiego Szkoły Podstawowej
nr 1 w Piechowicach.
W wieczornej części festynu uczniowie zaprezentowali się na scenie w
przedstawieniu jasełkowym, wprowadzającym w klimat nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.
						red.
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Wspólnie zadbajmy o jakość powietrza
NIE ZATRUWAJ ŻYCIA INNYM! CZYSZCZONE KOMINY TO MNIEJSZY SMOG.

Drodzy mieszkańcy,

Sezon grzewczy jest już w pełni, a co za tym idzie w
naszym mieście pojawiają się również dodatkowe zanieczyszczenia powietrza, a w tym smog. Smog (ang.
smoke „dym”, fog „mgła”) to mgła zawierająca zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego. Są to m.in.
tlenki siarki, azotu i stałe cząstki pyłu zawieszonego
PM2,5 i PM10.
Stan i jakość powietrza w Polsce co roku ulega pogorszeniu. Polska zajmuje niechlubne miejsce w czołówce
najbardziej zanieczyszczonych państw Unii Europejskiej. Ponad połowa najbardziej zanieczyszczonych
miast w Unii znajduje się w Polsce.
Apelujemy
zatem,
aby
nie
spalać
odpadów, węgla i innego paliwa złej jakości
w piecach przydomowych. Powietrze, którym oddychamy jest naszą wspólną sprawą. Smog wywołuje przede
wszystkim negatywne skutki zdrowotne. Może spowodować zaburzenia oddychania, wystąpienie astmy czy
też chorób układu krążenia, łącznie z nowotworami.
Szczególnie narażeni są alergicy i astmatycy, osoby
starsze, ale też dzieci, których układ oddechowy ciągle

się rozwija. Dzieci zazwyczaj oddychają szybciej, bo są
w ciągłym ruchu na powietrzu, tym samym wdychają
więcej zanieczyszczeń, które zawiera smog. Często oddychają przez usta, a nie przez nos, który filtruje przynajmniej większe zanieczyszczenia.
Dlatego też tak ważne jest abyśmy wspólnie dbali o jakość naszego powietrza. To my, dorośli, decydujemy o
tym co spalamy w piecach.
Bądź świadomym mieszkańcem!				
Magdalena Adamowicz

Koniec objazdu do Szklarskiej Poręby
Zakończył się remont mostu w ciągu drogi wojewódzkiej 366 przy wyjeździe na drogę krajową nr 3.

P

race były realizowane na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei. Inwestycja obejmowała rozbiórkę i wykonanie nowych belek
podporęczowych na moście. Ogólny stan techniczny mostu był już niepokojący ze względu
na stan techniczny ustroju nośnego z powodu
uszkodzonej izolacji. Na spodzie konstrukcji występowały ponadto liczne zacieki. Podczas prac
odtworzono m.in. betonową płytę odciążającą,
wykonano nowe belki podporęczowe, zabezpieczono szczeliny dylatacyjne (oddzielające poszczególne elementy konstrukcji) oraz położono
nową nawierzchnię. Prace wykonano w przeciągu trzech miesięcy przy zakładanym terminie 5
miesięcznym. Tym samym znika już konieczność
poruszania się objazdem do Szklarskiej Poręby.
red.
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Pomoc społeczna w gminie
Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom
i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, które nie są one same w stanie pokonać,
wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Zadaniem pomocy społecznej jest wspieranie osób i
rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych jak również umożliwienie życia w warunkach odpowiadających godności człowieka. Rodzaj, forma i
rozmiar przyznanych świadczeń są odpowiednie do okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy. Jednym z najważniejszych narzędzi pracy pracownika socjalnego jest praca socjalna. Pracownik socjalny udziela porad i wskazówek dotyczących
uzyskania innych świadczeń mających na celu poprawę sytuacji socjalno-bytowej, aktywizuje do podjęcia pracy. W sposób
skuteczny posługuje się przepisami prawa w realizacji tych zadań. Również udziela poradnictwa dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej dotyczącego możliwości rozwiązywania
problemów i uzyskania pomocy przez inne właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe, które
wspierają osoby i rodziny wymagające wsparcia lub interwencji.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:
osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce
zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i
przbywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; osobom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej.
Z pomocy Ośrodka w formie pieniężnej korzysta miesięcznie 50 osób w formie zasiłku okresowego, 55 z pomocy w
formie zasiłku stałego. Ośrodek wypłaca średnio 16 zasiłków
celowych miesięcznie, nie licząc pomocy w formie opały i dożywiania.
Corocznie Ośrodek organizuje pomoc w postaci Prac
Społecznie Użytecznych. Osoby zarejestrowane jako osoby
bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy i korzystające z pomocy MOPS mają możliwość podjęcia pracy na terenie gminy,
najczęściej są to prace porządkowe, za co otrzymują wynagrodzenie. Zdarzyły się przypadki, kiedy osoby pracujące w ramach prac społecznie użytecznych, które sumiennie wykonują
powierzone obowiązki zostały zatrudnione na etat w jednostkach, do których zostały oddelegowane.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach
realizuje również zadania z zakresu świadczeń rodzinnych ,
funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawczego - potocznie nazywanego 500+, świadczenia Dobry Start 300 PLUS,
Zasiłków dla Opiekuna, Specjalnych Zasiłków Opiekuńczych,
Świadczenia „Za Życiem”, Karty Dużej Rodziny, Świadczenia
Rodzicielskiego, jak również Jednorazowej Zapomogi z Tytułu
Urodzenia Dziecka tzw. Becikowe.
Rok 2019 obfitował w zmiany legislacyjne dotyczące
zadań Ośrodka. Od lipca osoby posiadające dzieci do 18 roku
życia, bez względu na dochody mogły składać wnioski o świadczenie wychowawcze. Na dzień 30.10.2019 roku do Ośrodka
wpłynęło 590 wniosków unikatowych. Z powodu błędów w

działaniu ogólnopolskiego systemu informatycznego przyjmującego i przewarzającego wnioski zdarzały się osoby, które ze
względu na brak potwierdzenia wysłały wnioski kilkakrotnie.
Z powodu niedoprecyzowanej informacji zawartej w bankowości wiele wniosków wymagało poprawki lub też trafiało do
innych Ośrodków, najczęściej z powodu braku aktualnych danych osobowych w systemie bankowości elektronicznej. Osoby
te były na bieżąco wzywane celem dokonanie niezbędnych poprawek.
Pracownicy Ośrodka również dokładali starań, aby
przekazać informację dotycząca wypełnienia wniosków w
jak najbardziej przystępny sposób. Na tablicy informacyjnej
Ośrodka został również przygotowany formularz wzorcowy,
aby osoby wypełniające wniosek w Ośrodku mogły dodatkowo
się nim wspomóc przy wypisywaniu formularzy.
Nowością, która wzbudziła spore kontrowersje wśród
świadczeniobiorców był brak decyzji o przyznaniu świadczenia, ponieważ zgodnie z nowelizacją ustawy wydawane były
jedynie informacje o przyznaniu świadczenia, które mogły być
wysyłane na adres e-mail dla osób które wyraziły taką chęć.
Na dzień 31.10.2019 roku 811 dzieci z terenu Gminy Piechowice ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego. Nadal
wpływają wnioski o przyznanie świadczenia, jednak osoby
które nie złożyła wniosków do 30 września utraciły prawo do
wyrównania świadczenia od miesiąca lipca.
Kolejnym świadczeniem bez kryterium dochodowego
wypłacanym przez Ośrodek jest świadczenie „Dobry Start 300
Plus”. Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich
uczniów rozpoczynających rok szkolny. Świadczenie przysługuje raz w roku w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do
ukończenia:
• przez dziecko lub osobę ucząca się 20 roku życia
• przez dziecko lub osobę uczącą się 24 roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się
orzeczeniem o niepełnosprawności.
Na dzień 31.10.2019 roku do Ośrodka wpłynęło 466 unikatowych wniosków, przyznano 614 świadczeń. Osoby, które jeszcze nie skorzystały ze świadczenia mogły złożyć wniosek w
wersji elektronicznej bądź papierowo do 30 listopada.
Ośrodek udziela również pomocy osobą, które nie
utrzymują zasądzonych alimentów lub otrzymują je w niepełnej wysokości. Takie osoby mogę skorzystać ze świadczeń z
funduszu alimentacyjnego.
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują
w/w osobom uprawnionym. Osobą uprawnioną do świadczeń
z funduszu alimentacyjnego jest dziecko, któremu przysługują
od rodzica alimenty zasądzone wyrokiem sądu lub wynikające
z ugody zawartej przed sądem, pod warunkiem, że egzekucja
alimentów prowadzona przez komornika jest bezskuteczna.
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Prawo do świadczenia z FA przysługuje, w wysokości
nie wyższej niż 500,00 miesięcznie jeżeli dochód netto na osobę w rodzinie w roku poprzedzającym okres świadczeniowy nie
przekracza kwoty 800,00 zł.
W okresie zasiłkowym 2019/2020 do Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęło 44 wniosków z czego
przyznanych zostało 47 świadczeń dla uprawnionych dzieci, 3
wnioski zostały rozpatrzone negatywnie, powodem odmowy
było przekroczenie kryterium dochodowe.
Oprócz pomocy pieniężnej dla wierzycieli, Ośrodek prowadzi
postępowanie wobec dłużników alimentacyjnych, mające na
celu zmobilizowanie takiej osoby do podjęcia zatrudnienia i
spłaty zobowiązania alimentacyjnego. Aktualnie Ośrodek prowadzi postępowanie wobec 77 dłużników alimentacyjnych.
W okresie zasiłkowym 2019/2020 wpłynęło juz 138
wniosków o zasiłek rodzinny. W związku z tym, że nie nastąpiła zmiana kryterium dochodowego ze świadczenia może skorzystać coraz mniej rodzin.
Kolejną formą wsparcia dla rodzin jest Ogólnopolska
Karta Dużej Rodziny. Jest to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie,
każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty
dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki,
maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne
otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności. Od stycznia o Kartę mogą również ubiegać się osoby, które miały kiedyś na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci.
Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek oraz dodatkowych
uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z
katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na
terenie całego kraju.
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W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 październik
2019 roku zostało wydanych 110 kart. Osoby niepełnosprawne
posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności jeżeli niepełnosprawność powstała przed 21 rokiem życia bądź osoby po 75
roku życia, które nie posiadają prawa so dodatku pielęgnacyjnego z ZUS-u oraz rodzice dzieci z orzeczonym stopniem niepełnosprawności mogą złożyć wniosek o zasiłek pielęgnacyjny. Od
listopada 2019 roku wysokość zasiłku wzrosła z kwoty 184,42 zł
do 215,84 zł.
Osoby, które nie mogą podjąć zatrudnienia z powodu
opieki nad spokrewnioną osobą zależną mogą skorzystać ze
specjalnego zasiłku opiekuńczego, jeżeli dochód rodziny nie
przekracza kwoty 620,00 zł. - aktualnie są to 2 rodziny. Kolejne
2 rodziny pobierają zasiłek dla opiekuna - świadczenie, które
zostało przyznane po utracie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze zmianą ustawy.
Ośrodek wypłaca również świadczenie pielęgnacyjne
dla 32 rodzin, są to przede wszystkim matki, które posiadają
niepełnosprawne dzieci w stopniu znacznym. W bazie świadczeń rodzinnych Ośrodka w 2019 roku figuruje 120 osób o
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 329 osób ze stopniem znacznym oraz 71 dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością.
Ośrodek współpracuje z Ośrodkiem Zdrowia, wydając
osobą zainteresowanym wnioski na orzeczenie lekarskie, jak
również pomagając przy wypełnianiu tych wniosków.
Można również uzyskać informacje dotyczącą świadczenia
uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
MOPS

ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI
Miejska Biblioteka Publiczna
wzorem lat poprzednich zakupiła nowości wydawnicze
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w ramach „Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa”, który szczególny nacisk kładzie na poprawę
stanu czytelnictwa w Polsce
poprzez wzmocnienie roli bibliotek publicznych, szkolnych i
pedagogicznych jako lokalnych
ośrodków życia społecznego
stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy. W roku

bieżącym ze środków Ministra
posyskano kwotę w wysokości 3400 zł, natomiast wkład
własny wnioskodawcy to 8000
zł.
Nowe książki przeszły
już wszystkie etapy przygotowania do wypożyczeń- od ewidencji, opracowania przez oprawę do nadania sygnatur. Wśród
nich między innymi, długo
wyczekiwane kolejne tomy popularnych powieści, biografie,
reportaże, a dla fanów dreszczyku emocji – nowe kryminały
i thrillery.

Informujemy, iż prace nad komputeryzacją zbiorów bibliotecznych oraz ich inwentaryzacja zostały zakończone dnia
18 grudnia br i w związku z tym ZAPRASZAMY CZYTELNIKÓW DO BIBLIOTEKI.
Prosimy o zabranie ze sobą dokumentu tożsamości (z numerem pesel), w celu weryfikacji danych osobowych niezbędnych do zapisania Czytelnika w systemie bibliotecznym Mak + .
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Oddaj stary sprzęt RTV i AGD w miejsce nowego
Art. 37 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1895)
nakłada obowiązek nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu
pochodzącego z gospodarstw domowych na sprzedawców tych
sprzętów pod warunkiem że jest to sprzęt tego samego rodzaju
i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. Oznacza to że dostawca nowej lodówki jest prawnie zobowiązany do zabrania tej
starej i powinniśmy z tego obowiązku korzystać aby jak naj mniej
naszego sprzętu domowego było zwożone do PSZOK. Dlaczego?
Dlatego że płacąc za nowy sprzęt mamy w tej cenie wliczoną utylizację starego zużytego sprzętu, a oddając go na PSZOK czy wystawiając na zbiórkę odpadów wielkogabarytowych ponosimy w
opłacie za odpady komunalne ponownie koszt wywiezienia tego
sprzętu i jego utylizacji.
ART. 37.
1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie
sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te
same funkcje co sprzęt sprzedawany.
2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla
gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych
w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.”
Dodatkowo Ministerstwo Środowiska informuje, że : „Ustawa
nie zakłada, że odbiór zużytego sprzętu jest obowiązkowy jedynie w przypadku dostarczania sprzętu przez dystrybutora
własnym transportem (we własnym zakresie). Obowiązek odbioru dotyczy więc też dostarczenia sprzętu przez dystrybutora za pośrednictwem osób trzecich, czyli np. przez kuriera”.
źródło: https://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/1025040,handel-kurier-musi-odebrac-zurzyty-sprzet.html
ZMIANY W OPŁATACH ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI W PIECHOWICACH
Na ostatniej sesji Rady Miasta Piechowice uchwalone zostały
nowe stawki za gospodarowanie odpadami. Jak już informowaliśmy wcześniej od dnia 01.01.2020r w Gminie Miejskiej Piecho-

wice zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, właściciele nieruchomości
zobowiązani są do segregowania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych. Przy wywiązywaniu się
z obowiązku segregacji ustalona została opłata wysokości 27 zł
za osobę. W przypadku niewywiązywania się z obowiązku selektywnej zbiórki odpadów, a wiec gdy papier, szkło, tworzywa
sztuczne i metale a także bioodpady trafią do jednego pojemnika, ustawodawca przewidział opłatę podwyższoną wysokości dwukrotności stawki czyli 54 zł od osoby. Dodatkowo dla
nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi
wprowadzona została ulga za kompostowanie bioodpadów w
przydomowych kompostownikach. Oznacza to że gospodarstwa
domowe w których wszystkie bioodpady trafią do kompostownika i nie będą potrzeby organizowania odbioru odpadów z tych
nieruchomości – otrzymają ulgę wysokości 1 zł od każdej osoby
w gospodarstwie. Aby otrzymać ulgę należy zdeklarować kompostownik wypełniając deklarację. Posiadanie kompostowników
będzie sukcesywnie weryfikowane przez pracowników Urzędu
Miasta.
Co to jest kompostowanie?
Kompostowanie to organiczny recykling określany jako biologiczna metoda utylizacji odpadów. Kompostowanie odpadów
polega na niskotemperaturowym tlenowym rozkładzie substancji organicznej z udziałem mikroorganizmów. W procesie kompostowania uzyskuje się cenny nawóz, substytut nawozu naturalnego. Kompostowanie odpadów jest najbardziej ekologiczną
metodą utylizacji odpadów stałych, gdyż eliminuje niekorzystne
skutki jakie mają miejsce w technologii unieszkodliwiania odpadów na składowiskach.
Jak kompostować?
Na naszej stronie internetowej www.piechowice.pl umieszczony
został poradnik pt. „Metody kompostowania, czyli jak zrobić
kompost”, który pomoże Państwu wybrać najodpowiedniejszą
metodę kompostowania dzięki której uzyskać można cenny nawóz. W publikacji tej znajdują się również cenne wskazówki co
na kompostownik powinno trafić oraz jak przebiega cały proces. 								
						Red.M.Ś.

OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Piechowice działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Piechowicach
został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia pod numerem: RN.6845.13.2019, wykaz
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerem: RN.6845.14.2019, wykaz nieruchomości lokalowych
przeznaczonych do sprzedaży pod numerem : RN.6840.1.6.2019 oraz wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży pod numerem : RN.6840.1.7.2019.
Wykazy dostępne są do wglądu w godzinach pracy Urzędu.
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Kontenerowe szatnie na stadionie Lechii
Modernizacja szatni na stadionie Lechii Piechowice. Stary budynek został rozebrany.
W jego miejscu stanęły wielofunkcyjne kontenery.
Montaż kontenerowego zaplecza szatniowo -sanitarnego na terenie stadionu miejskiego w Piechowicach,
to konieczny wymóg aby Lechia Piechowice nie
straciła licencji do organizacji rozgrywek ligowych.
W kontenerach znajdują się dwie szatnie (o pow. 25
m2 każda) z natryskami dla piłkarzy, pomieszczenia
dla sędziów, sanitariaty dla kibiców oraz podręczne
magazynki.
Wykonawcą inwestycji jest wyłonione w przetargu Przedsiębiorstwo Budowy Segmentów z Płocka.
Koszt to 250 tysięcy złotych.
W kolejnym etapie na piechowickim stadionie planuje się wykonanie ogrodzenia płyty boiska oraz
modernizację trybun.

Nobilitacja Piechowickich Narciarzy-Alpejczyków
Trenujący w grupie sportowej AK SKI TEAM Piechowice, uczniowie piechowickich szkół podstawowych,
Adam, Ola, Lila, Kacper i Karolina, celująco zdali egzamin z umiejętności jazdy na nartach oraz z charakteru. Wszyscy, poza Adamem, uprawiają narciarstwo zjazdowe dopiero od 3 lat, zaczynając dosłownie
od zera.
Pracuja wytrwale, 4 razy w tygodniu, przez 11
miesięcy w roku. Systematyczna praca przynosi efekty - znakomicie poradzili sobie z jazda na królewskim
lodowcu austriackim STUBAI . Nie tylko potrafili zjeżdżać z wymagających stoków Eisjoch i Daunjoch, ale
bez problemów zaliczyli trening slalomu na trudnym
stoku Windachferner. Wszyscy przejechali przynajmniej 300 bramek slalomowych na jednym treningu.
Na wysokości 3100 m n.p.m. jest to naprawdę dużym
osiągnięciem, gdy w powietrzu brakuje tlenu i są problemy z zaczerpnięciem
powietrza.
Grupa ma na co
dzień znakomity wzór
do naśladowania - Adama, który należy do najlepszych alpejczyków w
Polsce w swojej kategorii
wiekowej. A lodowiec
Subai był w tym roku
bardzo kapryśny. Huraganowe wiatry, obfite opady
śniegu, mróz, słaba widoczność były niemal codziennością. Na szczęście były też dni słoneczne, mroźne,
które wykorzystywaliśmy do doskonalenia techniki

jazdy slalomowej.
Po powrocie z lodowca pracujemy nadal wytrwale aby pomyślnie wystartować w zawodach Sudeckiej Ligi Narciarskiej, a w przypadku Adama w Pucharze Polski. Nasz trening stawia na wysoką sprawność
ogólną, szczegolnie na szybkość, dynamikę i zwinność.
Z powodzeniem uprawiamy oprócz narciarstwa zjazdowego również lekką atletykę, skoki, sprinty,
coraz lepiej gramy w tenisa ziemnego. Zajęcia prowadzą piechowiczanie - Adam Kałwa i Ewelina Szczypior.
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NOWINKI z JEDYNKI
fb/sp1piechowice
sp1piechowice

www.sp1piechowice.ovh

----------------------------------------------------------Oto kilka newsów z życia naszej szkoły :

UWAGA! NIEWYBUCHY!
W czwartek, 28 listopada, zawitali do naszej szkoły
wyjątkowi goście. Na zaproszenie Pani Dyrektor przybył
do nas Patrol Saperski nr 23 z Bolesławca. Spotkanie
rozpoczęło się od krótkiej prelekcji na temat
niewybuchów i zasad postępowania w przypadku
znalezienia takich
pozostałości po drugiej wojnie
światowej.
Wielkim
przeżyciem stał się dla
uczniów
symulacyjny
pokaz działań patrolu
po
znalezieniu
niewybuchu
na
podwórku szkolnym. Z
zapartym tchem dzieci
śledziły
zachowanie
saperów.
Po
zakończonej
akcji
przyszedł
czas
na
pytania do żołnierzy,
pamiątkowe zdjęcia oraz
obejrzenie polowego muzeum ze zbiorami znalezionej
na naszym terenie amunicji oraz
zdjęciami
dokumentującymi pracę patrolu. Spotkanie to stało się
dla uczniów naszej szkoły ciekawą przygodą
edukacyjną.

SUKCESY SPORTOWE NASZYCH UCZNIÓW
Szachiści z naszej szkoły wywalczyli tytuł wicemistrzów
powiatu ziemskiego! Zawody zostały rozegrane
29.11.2019 r. w Siedlęcinie.

Sudeckim!. Dziewczęta zajęły 4 miejsce.

Chłopcy w
kategorii
do klas
6-tych
zostali
Mistrzami
powiatu w
tenisie
stołowym
podczas
zawodów
w Jeżowie

MIKOŁAJ ZAWITAŁ …zgodnie z obietnicą!
Mikołajki to
wymarzony
dzień
dla
każdego
dziecka.
Nasi
uczniowie
spędzali
mikołajkowy
czas
na
różne
sposoby. Nie zabrakło obdarowywania się prezentami,
wspólnych wyjść do kina, do pizzerii, klasowych
poczęstunków. Klasy młodsze uczestniczyły w
Międzyszkolnym Mikołajkowym Turnieju Gier i Zabaw
na Wesoło
w SP nr 2 oraz w miejskim
przedsięwzięciu
Mikołaj
w
Piechowicach.
Sfinalizowaliśmy również akcję Dzieci- Dzieciom.
Każda klasa przygotowała paczkę mikołajkową dla
swojego podopiecznego- niepełnosprawnego kolegi
lub koleżanki. Nie lada niespodziankę w tym dniu
sprawiła wszystkim dzieciom Pani Dyrektor,
obdarowując każdą klasę żywą choinką. Dzięki temu
w szkole już powoli zaczyna unosić się duch
świątecznej atmosfery.

ANDRZEJKOWA ZABAWA W STYLU DISCO...
Za nami kolejna udana zabawa dyskotekowa! 28
listopada POK wypełnił się rozentuzjazmowanymi
uczniami naszej szkoły. Czas relaksu przy dobrej
muzyce, tańcach i ciekawych zabawach wpisanych w
tradycję andrzejkową to najlepszy sposób na
odreagowanie po kolejnym tygodniu nauki. Samorząd
szkolny zadbał o ciekawe prowadzenie dyskoteki.
Zabawa przebiegała w dobrej atmosferze i w pełnej
integracji społeczności szkolnej.

DZIEJE SIĘ...
Vending zawitał i do nas. Na szkolnych korytarzach
stanęły dwa automaty- z napojami i ze słodkościami.
Teraz każdy uczeń w czasie przerwy może wypić
gorącą herbatę lub czekoladę, a także zaopatrzyć się
w małą przekąskę w przystępnej cenie. Warto też
spojrzeć na ścienną tablicę na pierwszym piętrze.
Wykonana została w nowoczesny sposób. Będzie
służyła do zapisu informacji
i prezentacji prac
uczniowskich. To kolejne ciekawe pomysły Pani
Dyrektor. Dzięki nim nasza SZKOŁA się ZMIENIA!
DZIĘKUJEMY.
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Szkoła Podstawowa nr 2

Zimowa akcja dokarmiania ptaków
20 listopada w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II
zapoczątkowano zimową akcję dokarmiania ptaków. W
tym dniu odbył się apel z udziałem przedstawicieli sklepu
PSB Mrówka. Podczas apelu uczniowie dowiedzieli się jak
pomóc ptakom przetrwać zimę, czym należy je karmić.
Szkoła otrzymała ziarno różnych zbóż, którym uczniowie
będą dokarmiać zimujące u nas ptaki. Na terenie szkoły
znajdują się dwa duże karmniki dla ptaków. Szkoła otrzymała w prezencie jeszcze jeden karmnik przeznaczony dla
uczniów edukacji wczesnoszkolnej.

Dzień Pluszowego Misia
W poniedziałek, 25 listopada, uczniowie przynieśli do
szkoły swoje ulubione pluszami. Przeważały pluszowe
misie. Podczas lekcji mogliśmy wysłuchać przedziwnych
opowieści dotyczących pluszaków. Niektóre zabawki miały długoletnią historię, ponieważ były pamiątkami rodzinnymi sprzed kilkudziesięciu lat. W holu szkoły odbyła się prezentacja pluszaków i wspólne zdjęcie.

Uczymy się prawidłowo i bezpiecznie poruszać
po drodze
25 listopada przedstawiciele II Komisariatu policji w
Jeleniej Górze-Cieplice oraz Straży Miejskiej tłumaczyli
wszystkim uczniom jak należy zachowywać się podczas
drogi do i ze szkoły. Podczas prelekcji zwracano szczególna uwagę uczniów na konieczność elementów odblaskowych na ubraniu. Każdy uczeń otrzymał odblaskową
kamizelkę i opaskę.

Nie tylko nauką szkoła żyje
W ostatnim tygodniu listopada uczniowie naszej szkoły
bawili się podczas andrzejkowej dyskoteki. Nie tylko na
współczesnych tańcach mijał czas ale i na integrujących
uczniów zabawach wymyślonych przez wychowawców. 3
grudnia w naszej szkole zagościło przenośne Planetarium
BAJKONUR. Podczas muzyczno-słownego seansu uczniowie odbyli nieziemską podróż w czasie i przestrzeni.
Młodsze klasy razem z tytułowymi dziećmi Pana Astronoma-Teleskopką i Teleskopkiem wędrowały po niebie

i Ziemi odsłaniając tajemnice
W s z e c h ś w i at a .
Poznały gwiazdozbiory i legendy o nich. Sporo
dowiedziały się o
Układzie Słonecznym i obserwowały gonitwę planet.
Starsze klasy natomiast dowiedziały się, że Układ Słoneczny to nie tylko Słońce
i kilka planet. To również skaliste planetoidy i pochodzące
z nich meteoroidy, lodowe komety oraz inne drobne ciała.
O tym wszystkim opowiadał Pan Astronom wyświetlając seans pt. „Olbrzymy i karzełki”.
A na koniec uczniowie dowiedzieli się, w jaki sposób samodzielnie odnaleźć planety na niebie. To była
bardzo ciekawa lekcja na żywo. 5 grudnia odbył się
Pierwszy Turniej Mikołajkowy dla uczniów edukacji
wczesnoszkolnej. Gościli u nas uczniowie klas pierwszych i drugich Szkoły Podstawowej nr 1. Sportowe
zmagania, w których uczestniczyły drużyny przebiegały w atmosferze zabawy i zdrowej rywalizacji. Niespodzianką turnieju była wizyta Mikołaja z workiem
pełnym słodyczy i nagród. Każda klasa biorąca udział
w turnieju otrzymała słodkie niespodzianki, natomiast
wystawione drużyny woreczki na strój sportowy i słodycze. 6 grudnia był najfajniejszym dniem dla uczniów.
W szkole zrobiło się czerwono od mikołajkowych czapeczek na głowach uczniów. Ten element ubioru zwalniał
w tym dniu z pytania. Specjalnie w tym dniu uruchomiono Pocztę mikołajkową. Do mikołajkowej skrzynki
uczniowie wrzucali przygotowane prze siebie prezenty
adresowane do kolegów i koleżanek. Mikołaj roznosił je obdarowanym uczniom odwiedzając każdą klasę
w szkole.

Podziękowania
Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Piechowicach
składają serdeczne podziękowania działającej przy szkole
Radzie Rodziców za zaangażowanie, organizację i pracę włożoną w przeprowadzenie „Jesiennego Kiermaszu
Przetworów”. Pozyskane fundusze wspomogą działalność
placówki. Dziękujemy również sponsorom, którymi byli:
Restauracja „Odnowa”, Bar „U Jolki”, Pizzeria „Bolo”,
Pizzeria „Habanero”, Piekarnia „Ulijanka”, sklep Żabka
Piechowice, sklep „Groszek”, Cukiernia „Kraina Ciast”,
państwo Izabela i Dariusz Mofina.
SP2
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PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1

W

listopadzie
ruszył
ponownie
program
edukacyjny „Przedszkolaku
przyroda Cię potrzebuje”,
którego twórcą jest Karkonoskie Centrum Edukacji
Ekologicznej w Szklarskiej
Porębie. Pierwsze zajęcie z
edukatorem miało miejsce
25.11.2019r., którego hasłem
przewodnim było: „Nasiona
czekają na wiosnę w wilgotnej
i złożonej ziemi….rzecz o wędrówce nasion”. Dzieci poznały
pojęcia związane z zadaniami parku narodowego, z elementami przyrody i z owocami, które przyjmują bardzo wieloraką
postać. Dowiedziały się co i kto przyczynia się do roznoszenia
nasion i jakie elementy budowy, im w tym pomagają. Na ko-

Przedszkolaku przyroda Cię potrzebuje
niec spotkania wykonały prace plastyczne–drzewka z użyciem
nasion słonecznika, grochu, lnu i soczewicy. Będą to spotkania
cykliczne. Następne odbędzie się na początku grudnia. Program zakończy się w czerwcu wycieczką do KCEE w Szklarskiej
Porębie

Odpłatne ferie z POK 2020
Zapraszamy dzieci , które ukończyły 6 lat, a nie ukończyły 12 roku życia na ZIMOWE SPOTKANIA Z PRZYGODĄ organizowane w terminie 10 – 21 lutego 2020 r. w godz. 8.00 –
16.00 , w tym:
•

I Spotkanie z przygodą od 10 do 14 lutego 2020,

•

II Spotkanie z przygodą od 17 do 21 lutego 2020.

W ramach każdego, 5 -dniowego spotkania z przygodą oferujemy :
* w godz. 8.00-10.00 / śniadanie, gry i zabawy z książką oraz planszowe, zagadki, łamigłówki itp.
* w godz. 10.00 - 14.00 / tematyczne zajęcia artystyczny, sportowe i rekreacyjne, wycieczki, gry terenowe oraz
drugie śniadanie,
* w godz. 14.00--16.00 / obiad, mini klub filmowy, zajęcia komputerowe.
Opłata za udział w każdym, 5 – dniowym Spotkaniu z przygodą wynosi 200, 00 zł / 1 dziecko / 1 tydzień
W cenie zawarta jest opieka wykwalifikowanego opiekuna grupy w godz. 8.00-16.00 , prowadzenie Spotkań z
przygodą przez instruktorów merytorycznych w godz. 10.00-14.,pierwsze śniadanie o godz. 9.00,drugie śniadanie o godz. 12.00 i obiad o godz. 15.00, bilety wstępu i materiały.
Warunki uczestnictwa :
1. Dziecko należy zapisać na ODPŁATNE FERIE z POK 2020 w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 10 stycznia 2020 wypełniając formularz zgłoszeniowy osobiście
w punkcie informacji POK w godz. 10.00-18.00.
2. Wpłaty należności za udział dziecka w Zimowych( ym) spotkaniach ( u)
z przygodą należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 stycznia 2020
na następujący numer konta bankowego POK :41 2030 0045 1110 0000 0082 1830
lub wpłacić osobiście w księgowości POK
UWAGA DODATKOWA: ODPŁATNE FERIE z POK 2020 będą realizowane tylko gdy liczba zapisanych będzie
nie mniejsza niż 10 dzieci ( liczba miejsc ograniczona - max 14 dzieci ).
Dodatkowe informacje pod nr tel. : 75 76 17 201 lub adresem: informacja@piechowice.pl
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PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2
Przedszkolaki w stolarni
Dnia 5 grudnia
2019 roku grupy
Misiów i Zajączków
pojechały do Jeleniej
Góry na warsztaty
do stolarni rodziców Wiktora. Dzieci
miały niecodzienną
możliwość poznania pracy stolarza,
maszyn stolarskich
oraz uczestniczenia w warsztatach. Podczas warsztatów
przedszkolaki pod okiem fachowców i zachowaniem bezpieczeństwa budowały karmnik. Praca była wieloetapowa.
Najpierw dzieci zobaczyły jak surowe drewno obrabia się i
przycina na odpowiedniej grubości i długości przy użyciu
olbrzymich maszyn stolarskich. Następnie przygotowane części drewnianych kawałków przedszkolaki skręcały
przy użyciu wkrętarki i gwoździarki. Na koniec wybrały
kolor farby zabezpieczającej karmnik przed czynnikami
atmosferycznym . Dzisiaj wykonany karmnik stanie w
ogrodzie przedszkolnym i będzie zimową stołówką dla
ptaków.
Podczas wizyty w stolarni mama Wiktora pokazała dzieciom terrarium z ślimakami. Hodowane w stolarni ślimaki pochodzą z Niemiec i są 3, 4 razy większe od
naszych rodzimych winniczków. Ciekawostką dla dzieci
był fakt, że ślimaki nie jedzą sera ale za to lubią ogórki.
Pani Iwona opowiadała o ślimakach, a na koniec zamiast

zwyczajowego czytania
bajki przez rodziców
w ramach spotkania z
Bohaterem
tygodnia,
wspólnie z dziećmi powiedziała wierszyk „Ślimak, ślimak wystaw rogi”

G. Popera

Kochasz dzieci
nie pal śmieci
Dnia 14 listopada przedszkolaki z Przedszkola „POD
CZERWONYM MUCHOMOREM” uczestniczyły w akcji
ekologicznej pod patronem Fundacji ARKA – „ Kochasz
dzieci nie pal śmieci”. Edukacja o tematyce ekologicznej
miała na celu uświadomić małym mieszkańcom Piechowic jak bardzo ważą rolę w życiu człowieka odgrywa recykling oraz, że każdy z nas ma prawo oddychać czystym
powietrzem. Dzieci poznały zasady segregowania śmieci,
niekonwencjonalne metody ogrzewania budynków, skutki spalania śmieci w piecach. Przedszkolaki samodzielnie
wykonały ulotki, które podczas marszu rozdawały mieszkańcom Piechowic. Najmłodsi chcieli dać do zrozumienia
dorosłym - aby zdrowo żyć, rosnąć potrzebują odpowiednich warunków – ODDYCHAĆ CZYSTYM POWIETRZEM A NIE SMOGIEM.
J. Monastyrska

Spotkanie z saperami
Podczas pobytu na terenie SP nr 1 grupa „Misiów” spotkała się z żołnierzami z 23 Śląskiego Pułku
Artylerii w Bolesławcu. Dowódca patrolu opowiedział o
niebezpiecznej pracy saperów. Dzieci obejrzały zgromadzone eksponaty groźnych przedmiotów pozostawionych
po wojnach – na przykład miny, bomby, granaty i pociski,
które do tej pory ciągle są odnajdywane. Na koniec spotkania przedszkolaki zostały pouczone o bezwzględnym
zakazie zbliżania się i dotykania niebezpiecznych przedmiotów oraz o konieczności szybkiego powiadomienia
dorosłych i służb kryzysowych.
Spotkanie było dla przedszkolaków bardzo pouczające. Saperzy wyjaśnili i pokazali dzieciom dlaczego
nie wolno ruszać znalezionych pocisków, naboi czy min.
G. Popera

Czy to jutro, czy to dziś,
wszystkim jest potrzebny EkoMiś
Jak co roku, pod koniec listopada w Przedszkolu
Pod czerwonym Muchomorem królował pluszowy miś.
Przedszkolaki w wyjątkowo uroczysty sposób świętowały Dzień Pluszowego Misia, bo „Czy to jutro, czy to dziś,
wszystkim jest potrzebny EkoMiś”. Do tego dnia dzie-

ci przygotowywały się dużo wcześniej, ponieważ w holu
przedszkola powstała wystawa misiów, które wykonane
były wspólnie z rodzicami z materiałów wtórnych. Ze znajomość jak największej ilości misiów najlepiej poradzili
sobie rodzice grupy „Zajączków”. I oczywiście zabawom,
tańcom i śpiewom dla ukochanych pluszaków nie było
końca
S. Januszkiewicz
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Aktywni Seniorzy
30 listopada w Piechowickim Ośrodku Kultury grupa 60-ciu naszych członków i sympatyków bawiła się podczas
Magicznego Wieczoru Andrzejkowego, który w pięknie udekorowanej sali, prowadzony przez dwie dobre wróżki
Joasię Pulter i Grażynę Jędrzejek przebiegał w atmosferze tajemniczości i magii. Bawiliśmy się przy muzyce
mechanicznej według fantastycznie opracowanego programu i prowadzeniu przez Grażynę. Seniorzy po raz
kolejny udowodnili, że dobra zabawa i humor nie są zależne od daty urodzenia.
4 grudnia podsumowaniem przy kawie, herbacie
i cieście zakończone zostały zajęcia zainicjowane przez
grupę nieformalną „Aktywni Seniorzy 60+” powstałą przy
naszym Kole pod nazwą „Impresje ruchowe dla Seniorów”. Zajęcia odbywały się w Sali Piechowickiego Ośrodka Kultury od 11 września. Zapisało się 34 uczestniczki,
łącznie odbyło się 15 jednogodzinnych spotkań, w których
każdorazowo uczestniczyło po około 25 osób. Projekt
„Impresje ruchowe dla Seniorów” zakładał systematyczną
pracę w tym samym gronie 20 – 30 osób. Głównym celem
projektu była poprawa sprawności ruchowo motorycznej
uczestników. Zajęcia prowadzone były dla wszystkich Seniorów, którzy pragną poprawić swoją kondycję, zadbać
o dobre samopoczucie oraz zwiększyć swoją witalność.
Ćwiczenia prowadziła rehabilitantka mgr fizjoterapii Pani
Aneta Blicharska – specjalistka rehabilitacji ruchowej.
Zadanie zostało dofinansowane ze środków programu - „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju
Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie LGD
Partnerstwo Ducha Gór w Karpaczu.
Uczestniczki bardzo wysoko oceniły zajęcia
podkreślając profesjonalizm instruktorki. Opinia przekazywana przez panie wskazywała iż projekt potwierdził
maksymę, że ruch to zdrowie i zostały zrealizowane cele
poprawa tj. sprawność ruchowa, kondycję i samopoczucie. Zgłoszono potrzebę kontynuowania projektu w roku
2020.

Zarząd koła nr 9 Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów życzy swoim członkom i
wszystkim mieszkańcom Piechowic , aby święta
Bożego Narodzenia upłynęły w rodzinnej, spokojnej i pogodnej atmosferze a Nowy Rok przyniósł wiele radosnych chwil i spełnił najśmielsze
marzenia.
Zarząd Koła nr 9
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Trzecia edycja biegu Kropelka Run za nami
211 zawodników i zawodniczek wystartowało w tegorocznym biegu zimowym Kropelka Run w Piechowicach. Po raz trzeci triumfował Jacek Jolibski. Wśród Pań najszybciej trasę pokonała Katarzyna Choma.

T

egoroczna edycja biegu okazała się rekordowa pod
względem ilości startujących zawodników. Specjalnie na te zawody przybyli biegacze niemal z całej Polski.
- Do biegu zapisało się 235 osób, jednak wiadomo, że w
dniu zawodów nie wszyscy odbierają pakiety startowe.
Mamy sporo zawodników z dolnego śląska, jednak nie
brakuje osób z innych zakątków Polski. Warto odnotować, że na starcie mamy jednego reprezentanta Czech
– mówił Robert Zapora, pomysłodawca i organizator
biegu Kropelka Run.
Taka ilość zawodników przekłada się oczywiście na świetną promocję miasta. Wielu z nich uwielbia rywalizować na trasie zlokalizowanej w Górzyńcu.
- Cieszymy się, że bieg się rozwija. Z roku na rok frekwencja jest coraz lepsza. Pokazujemy, że w Piechowi-

cach mamy wiele ciekawych miejsc do biegania i rekreacji – mówił Burmistrz Piechowic Jacek Kubielski.
- To jest bieg o dwóch twarzach. Pierwsze 3,5 kilometra
trasy to dosyć trudny podbieg, a później już część rekreacyjna, gdzie zawodnicy z uśmiechem na twarzach
zbiegają na metę – powiedział Robert Zapora.
Najlepiej z 10 kilometrową trasą Kropelki poradził sobie zwycięzca dwóch poprzednich edycji – Ja-

cek Jolibski, który przeciął linię mety niewiele ponad 30
minut po starcie. - To zwycięstwo było zdecydowanie
najtrudniejsze. Zawodnik, który dobiegł jako drugi niemal przez cały czas trzymał się za moimi plecami – relacjonował Jacek Jolibski. - To miłe zakończenie sezonu
– dodał zwycięzca.
Pierwszą kobietą na mecie była Katarzyna Choma.
- Było ciężko, szkoda że nie było śniegu, bo zawsze
temu wydarzeniu towarzyszyła piękna zimowa sceneria. Zapraszam serdecznie wszystkich, polecam ten
bieg, ludzie są wspaniali – mówiła zmęczona ale szczęśliwa Katarzyna Choma, dla której był to już trzeci start
w Kropelka Run.
A po biegu zawodnicy udali się do pobliskiego
wodospadu Kropelki, by wspólnie spróbować kąpieli w
wodzie o temperaturze niewiele przekraczającej 2 stopnie Celsjusza. - Woda super. Zimna i czyściutka. Dzięki
takim kąpielom organizm szybciej się regeneruje. Ponadto wzmacnia to odporność organizmu, nie chorujemy, nie łapiemy przeziębień. Polecam imprezę, jest naprawdę świetnie – mówił Krzysztof Piotrowski z klubu
Legnickie Morsy.
Do wspólnego morsowania przyłączyli się także piechowiccy radny : Przewodniczący Józef Nadolny i
Joanna Wąsiewska. Gratulujemy odwagi!
Tegoroczna edycja dofinansowana była ze
środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego, w ramach Dolnośląskiego Budżetu
Obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”.
Organizatorami tegorocznej edycji biegu Kropelka Run i Piechowickiego Morsowania byli: grupa
Biegamdlazdrowia.pl, RFH Group oraz Urząd Miasta
Piechowice. Organizatorzy dziękują uczestnikom za
liczne przybycie i dobrą zabawę. Jednocześnie przepraszają mieszkańców Górzyńca za okresowe utrudnienia
w ruchu, związane z organizacją imprezy, licząc na wyrozumiałość. Dziękując też tym, którzy zaoferowali swą
pomoc.
red.
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