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Jedną z najważniejszych regulacji będzie wyłączenie z 
miejskiego systemu tzw. nieruchomości niezamiesz-
kałych, czyli przedsiębiorstw. Wynika to z zapisów 
ustawy o maksymalnych stawkach, jakie możemy po-
bierać. Maksymalna dopuszczona przez ustawę staw-
ka za odebrane od przedsiębiorcy odpady jest blisko 
dwukrotnie niższa od rzeczywistych kosztów. Jednak 
firmy odbierające odpady  nie są w stanie za tak niskie 
stawki wykonywać usług. Z tego powodu gmina będzie 
się zajmować  odbiorem odpadów z nieruchomości za-
mieszkałych, czyli wyłącznie od mieszkańców. 

Wobec powyższego od 1 stycznia 2020 roku  przedsię-
biorcy zobowiązani są zawrzeć indywidualną umowę 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
pochodzących z ich nieruchomości.

Miasto jednak aby nie tracić kontroli nad odpadami 
wytwarzanymi w przedsiębiorstwach, będzie prowa-
dzić kontrole nad ich zagospodarowaniem. Przedsię-
biorcy będą zobowiązani do przedstawienia umowy 
korzystania z usług wykonywanych przez operatora 
odbierającego odpady.

Z dniem  1 stycznia 2020 r. wchodzi w życie nowy regu-
lamin utrzymania czystości i porządku w gminie któ-
ry to zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) zobowiązuje właścicie-
li nieruchomości do utrzymania czystości i porządku 
poprzez zbieranie i pozbywanie się w sposób selek-
tywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów 
komunalnych, zgodnie z zasadami określonymi w ww. 
regulaminie. Zgodnie z tym obowiązkiem mieszkańcy 
Piechowic zobligowani są do prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów bezpośrednio w swoich gospodar-
stwach domowych, a za niewywiązywanie się z tego 
obowiązku stosowana będzie opłata podwyższona w 
wysokości wielokrotności opłaty podstawowej.

JAK SEGREGOWAĆ … nietypowe opady.  

OPAKOWANIA PO JOGURCIE - wystarczy jedynie 
usunąć zawartość opakowania, a aluminiowe wiecz-
ko powinno być oderwane od plastikowego kubeczka 
przed wyrzuceniem obu elementów do żółtego kosza 
lub worka na plastik i metal. Dokładne mycie nie jest 
potrzebne.

BIOODPADY – to wszystkie resztki które w procesie 
gnilnym ulegają rozłożeniu, tj. części roślin, fusy z 
kawy i herbaty, owoce, warzywa, skorupki jajek, słoma, 
siano i trociny a nawet zepsute przetwory owocowe/
warzywne (w tym np. zepsuta zupa).  Nie wrzucamy 
do bioodpadów:  ziemi i kamieni, popiołu z węgla ka-
miennego, drewna impregnowanego, kości, mięsa i 
odchodów zwierząt, oleju jadalnego, płyt wiórowych i 
pilśniowych, kurzu z odkurzacza.

OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE – jeśli nie ma 
możliwości w sposób łatwy oddzielić poszczególnych 
frakcji z opakowania w całości trafia ono  razem z ty-
powym plastikiem i metalami do pojemnika lub worka 
w kolorze żółtym. 

SZKŁO - dokładne mycie szkła z resztek żywności nie 
jest konieczne, to samo dotyczy etykiet czy resztek za-
mknięć. Instalacje do czyszczenia stłuczki w hutach 
szkła poradzą sobie z „wyłapaniem” takich zanieczysz-
czeń. Natomiast ważne jest aby do zielonego pojemnika 
lub worka nie  wrzucać szkła płaskiego (szyby okienne 
i samochodowe, szkła zbrojonego, luster) ponieważ 
mają inną temperaturę topnienia od szkła opakowa-
niowego i nie stopią się razem z butelkami i słoikami. 

TALERZ - Nie wyrzucamy potłuczonych kubków i tale-
rzy do pojemnika na szkło. Należy je wrzucić do śmieci 
zmieszanych. Ceramika nie nadaje się do recyklingu.

*Sposób segregowania odpadów w gminie zależy od 
procesu technologicznego stosowanego w instalacji do 
zagospodarowania odpadów, do której są kierowane 
odpady komunalne z terenu gminy.

red.

ZMIANY W GOSPODAROWANIU ODPADAMI
Przed nami ogromne zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, które przy-
nosi nowelizacja ustawy. 
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Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” 
jest pierwszym tego typu działaniem, mającym 
na celu okresowe wsparcie rodziców lub opieku-
nów osób niepełnosprawnych. Tegoroczna edycja 
programu ma charakter pilotażowy. Doświad-
czenia, uwagi i propozycje zebrane podczas jego 
realizacji będą stanowić podstawę do ewentual-
nej modyfikacji programu w kolejnych edycjach. 
Pozwoli to na dostosowanie działań podejmowa-
nych w tym zakresie przez Ministerstwo Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej do realnych potrzeb, 
uwzględniających także możliwości samorządu 
terytorialnego oraz Solidarnościowego Funduszu 
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Ustawa dotycząca utworzenia Solidarnościowego 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych weszła 
w życie 1 stycznia 2019 roku.

 Czym jest opieka wytchnieniowa?

Opieka wytchnieniowa to forma wsparcia dla opieku-
nów osób niepełnosprawnych. Polega na zapewnieniu 
opieki osobie ze stwierdzoną formą niepełnosprawno-
ści w sytuacji, gdy jej opiekun, z uwagi na jakieś zdarze-
nie losowe, konieczność wypoczynku czy załatwienia 
jakichś codziennych spraw, nie może tej opieki sprawo-
wać samodzielnie.

Na czym polega opieka wytchnieniowa?

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie zmienić ten stan, 
wspomóc rodziny osób zależnych. W praktyce ma to 
polegać na tym, że wyznaczone przez gminę/powiat 
placówki mogą czasowo przejąć opiekę nad chorym w 
formie usług opiekuńczych i usług specjalistycznych. 
W tym czasie opiekun mógłby załatwić swoje sprawy 
lub zwyczajnie odpocząć.

Dla kogo program „Opieki wytchnieniowej”?

Ponad milion osób w naszym kraju to osoby wymaga-
jące całodobowej opieki. Są to niepełnosprawne dzie-
ci, a także osoby dorosłe, niepełnosprawni umysłowo 
lub psychicznie oraz obłożnie chorzy, krótko mówiąc 

- wszystkie osoby niesamodzielne. Obowiązek sprawo-
wania opieki nad takimi osobami spoczywa w całości 
na rodzinach.

Głównym celem programu „Opieka wytchnieniowa” 
jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów spra-
wujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełno-
sprawnymi. Mowa tu o:

1. dorosłych, wobec których orzeczono znaczny stopień 
niepełnosprawności;

2. niepełnosprawnych dzieciach wymagających opieki.

W przypadku dzieci ustawodawca przewidział jednak 
kilka dodatkowych kryteriów uszczuplających grono 
beneficjentów rządowego programu wsparcia. „Opieka 
wytchnieniowa” ograniczona jest więc do dzieci z orze-
czeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

1. konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub po-
mocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną 
możliwością samodzielnej egzystencji,

2. konieczności stałego i codziennego współudziału 
opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji 
i edukacji.

OPIEKA WYTCHNIENIOWA

Opieka wytchnieniowa to termin, który po raz pierwszy pojawił się w Polsce jako jeden z punktów 
programu „Za Życiem”, wprowadzonego przez rząd na przełomie 2016 i 2017 roku. Minister Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej w dniu 2 kwietnia 2019 zaakceptowała Program pn. „Opieka wy-
tchnieniowa” – edycja 2019, który jest realizowany w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych. Na realizację Programu zaplanowano w 2019 r. kwotę 110 mln zł.
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Jak co roku jesienią, wraz ze zbliżającym się okre-
sem grzewczym, nasila się problem spalania śmie-
ci w domowych piecach i paleniskach. To również 
okres porządkowania ogrodów i podwórek. Za-
równo w sezonie grzewczym jak i w sezonie letnim 
otrzymujemy zgłoszenia mieszkańców Piechowic o 
spalaniu odpadów w piecach domowych przez oko-
licznych sąsiadów. Dzieje się to zazwyczaj w godzinach 
wieczornych i nocnych. Spalanie odpadów w pale-
niskach domowych jest prawnie zabronione i niedo-
puszczalne. Uciążliwości zapachowe z tym związane, 
często powodują szereg niedogodności i utrudnień  
w zwykłym codziennym funkcjonowaniu, np. podczas 

spalania odpadów ciepłą nocą nie można otworzyć 
okien, a spacer zimową porą nie należy do przyjemno-
ści. Ponadto produkty spalania odpadów są zazwyczaj 
produktami toksycznymi, powodującymi wiele chorób  
i schorzeń.

Apelujemy zatem do tych mieszkańców, którzy spalają 
w piecach odpady różnego pochodzenia, o zaprzestanie 
tych praktyk, abyśmy wspólnie zadbali o nasze zdrowie  
i środowisko.Przypominamy również Państwu, że od-
pady segregowane można bez ponoszenia kosztów 
przekazać do PSZOK-u mieszczącego się na terenie Za-
kładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy ul. Bocznej 15 
w Piechowicach.   

Wszyscy mamy wpływ na jakość powietrza! Zmiana 
codziennych przyzwyczajeń i zachowań znacznie przy-
spieszy walkę z zanieczyszczonym powietrzem.

Bądź świadomym mieszkańcem! 

Inspektorat ds. Ochrony Środowiska 

Spalanie odpadów w domowych piecach

Ilość godzin skorzystania z „wolnego” od opieki nad 
niepełnosprawnym, a więc z profitów gwarantowanych 
w programie „Opieka wytchnieniowa”, uzależniona jest 
od kryterium dochodowego. Jeśli dochód podopiecz-
nego przekroczy wymagany limit, nie będzie mógł 
on skorzystać z dodatkowych dni wolnego poza tymi 
podstawowymi (14 dni i 240 godzin – w zależności od 
modułu opieki).W pierwszej kolejności z usług opieki 
wytchnieniowej powinny skorzystać dzieci niepełno-
sprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie 
ze wskazaniami, o których mowa powyżej, oraz osoby 
ze znacznym stopniem niepełnosprawności, które są 
całkowicie niesamodzielne. Aby ocenić zarówno stan 
dziecka z orzeczeniem o niepełnosprawności i powyż-
szymi wskazaniami, jak i osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, lekarz specjalista musi wypełnić 
„Kartę oceny stanu pacjenta wg modyfikowanej skali 
Barthel” - zgodnie z symbolem przyczyny niepełno-
sprawności , która jest podana w orzeczeniu.

Jeśli wynik tego badania wyniesie od 0 - 40 pkt., opie-
ka wytchnieniowa w pierwszej kolejności powinna być 
przyznana opiekunowi dziecka lub osoby z niepełno-
sprawnością. W Polsce uzyskanie 40 pkt. lub mniej w 
skali Barthel oznacza zakwalifikowanie chorego do 
opieki długoterminowej; oznacza także, że chory wy-
maga stałej opieki.

Niniejsza informacja ma posłużyć do zdiagnozowania 
potrzeb osób zainteresowanych  oraz kalkulacji środ-
ków na realizację zadania w roku 2020 i w kolejnych 
latach w przypadku kontynuacji programu. Dodatkowo 
informacja o programie   będzie rozpowszechniona na 
dostępnych tablicach ogłoszeń: tut. MOPS.

Z chwilą wystąpienia potrzeb program będzie mógł 
być realizowany w przypadku   znalezienia realizatora 
wsparcia w cenach określonych w programie .

Aktualnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Pie-
chowicach jest w trakcie przygotowań do udziału w pro-
gramie, który będzie ogłoszony przez Ministra Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej pn: „Opieka wytchnieniowa 
edycja 2020” realizowanego w ramach Solidarnościo-
wego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 
Mieszkańcy naszego miasta mają możliwość wypełnie-
nia ankiety dotyczącej potrzeb w zakresie udziały w tej 
formie wsparcia na 2020r.

Ankiety udostępnione są w siedzibie Ośrodka ul. Szkol-
na 4. Trwają prace nad uruchomieniem wersji ankiety 
interaktywnej, która będzie można wypełniać drogą 
elektroniczną na stronie internetowej MOPS Piechowi-
ce, www.mops-piechowice.pl.

MOPS.
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NOWINKI z JEDYNKI 
 fb/sp1piechowice 

 sp1piechowice 
   www.sp1piechowice.ovh 

----------------------------------------------------------- 
Za nami kolejny miesiąc wytężonej nauki i wielu 
ciekawych wydarzeń w życiu naszej  szkoły. 
Każde działanie buduje w nas poczucie 
przynależności do miejsca, w którym spędzamy 
czas i nawiązujemy relacje. Uczy bycia  częścią 
naszej małej ojczyzny.  
Oto kilka newsów  z życia szkoły: 
 

      SPOTKANIE Z HISTORIĄ 
Uczniowie klas siódmych i ósmych odwiedzili 
Piechowicki Ośrodek Kultury i wysłuchali prelekcji 
poświęconej historii Muzeum Jeńców Wojennych w 
Łambinowicach. Wzbogacili wiedzę na temat 
funkcjonowania dwóch systemów jenieckich: 
niemieckiego i radzieckiego w okresie II wojny 
światowej.Obejrzeli także wystawę malarstwa 
więźniów obozu. To cenne doświadczenie 
uświadomiło młodzieży naszej szkoły, jakim darem jest 
życie w pokoju i wolności. 

 

 SUKCESY SPORTOWE NASZYCH UCZNIÓW 
Igor Kołodziejczyk wywalczył złoty medal w 
powiatowych biegach przełajowych w kategorii do 6 
klasy. Zawody odbyły się Mysłakowicach (21.10. 
2019). 
Dziewczynki (kategoria do 6 klasy) okazały się 
najlepsze w badmintonie 
w powiecie jeleniogórskim!  
W mistrzostwach strefy 
jeleniogórskiej wywalczyły 
brązowe medale. 
Zawody odbyły się w 
Szklarskiej Porębie. 
Chłopcy (kategoria 7-8) 
zdobyli brązowy medal w mistrzostwach powiatu w 
unihokeju. Zawody zostały rozegrane w Starej 
Kamienicy. 

 

LAUREACI KONKURSU ZDOLNY ŚLĄZAK 
Do tegorocznej szkolnej edycji wojewódzkiego 
konkursu wiedzowego organizowanego przez 
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu przystąpili 
uczniowie z klas 4-8. Do etapu powiatowego 
zakwalifikowali się : 
-z języka polskiego:  
Dominika Rogoś z klasy 8b, Marcel Woś, uczeń klasy 
7b, oraz Karolina Zawlik z klasy 7b oraz Radosław 
Rzadkowski z klasy 8a; 

- z języka angielskiego : Karolina Krystowska z klasy 
7a, Marcel Woś z klasy 7b, Gabriela Turniak, 
uczennica klasy 6b; 
- z matematyki: Marika Wiśniewska z klasy 8a 
- z chemii - Dominika Rogoś z klasy 8b. 
Laureatom szkolnego konkursu gratulujemy i życzymy 
sukcesów podczas powiatowych zmagań. 

 

             PUFY w SZKOLE! 
Szkolne korytarze zapełniły się kolorowymi pufami, 
które stały się atrakcją 
dla naszych dzieci. Nie 
tylko przykuwają 
uwagę swoimi 
barwami, ale przede 
wszystkim stwarzają 
strefę  relaksu przed 
lekcjami czy w czasie 
przerw. 
Dziękujemy Pani Dyrektor za pomysł i pozyskanie 
sponsorów tego przedsięwzięcia. 

 

           DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA 
W naszej szkole książka stała się bohaterem dnia. 
Najpierw odbyło się magiczne spotkanie z 
wyjątkowymi gośćmi, którzy przedstawiali fragmenty 
ulubionych książek i dzielili się swoimi pasjami 
czytelniczymi. 

Uczniowie zostali 
oczarowani 
interesującymi wydaniami 
książek, 
zaproponowanymi przez 
jednego z gości. 

 

  SZKOLNA DYSKOTEKA 
Nic tak nie jednoczy szkolnej 
społeczności jak wspólna 
zabawa. Tak też się stało 
podczas dyskoteki 
zorganizowanej w Piechowickim Ośrodku Kultury 
przez Samorząd Uczniowski działający w naszej 
szkole.  Przy dźwiękach ulubionej muzyki i w gronie 
szkolnych przyjaciół każdy uczestnik mógł 
doświadczyć dobrej zabawy. 
Spotkanie przebiegało w radosnej atmosferze i 
pozwoliło na wzięcie oddechu  od codziennej pracy w 
ławkach szkolnych. Czekamy na kolejną dyskotekę! 

 

DRUGOKLASISTA Z JEDYNKI  ZDOBYWA NAGRODĘ! 
6 listopada w Muzeum Przyrodniczym w Cieplicach 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie 
„Znam przyrodę mojego miasta i regionu” pt. Zwierzęta 
naszych rzek, stawów i jezior. Jednym z laureatów był 
uczeń naszej szkoły – Michał Zdański-Siuta, który 
zdobył  drugie miejsce w kategorii klas I-III.  
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Szkoła PodStawowa nr 2 

 Uczymy się od strażaków    
             
18 października uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Jana Pawła  II  zostali przeszkoleni z zasad udzielania 
pierwszej pomocy. W tym dniu przeprowadzono próbny 
alarm ewakuacyjny. Ewakuacja uczniów odbyła się przy 
udziale strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej Jelenia 
Góra – Sobieszów. Strażacy tłumaczyli uczniom jak nale-
ży postępować będąc świadkiem wypadku oraz jak udzie-
lać pierwszej pomocy. Uczniowie mogli również wejść do 
wozu strażackiego, obejrzeć sprzęt oraz zadać pytania 
strażakom.

   
 Ślubowanie 
 Pierwszoklasistów

22 października był 
ważnym dniem dla 
najmłodszych uczniów 
z naszej szkoły. Pierw-
szoklasiści wzięli udział 
w symbolicznym paso-
waniu na ucznia. Pod-

czas uroczystości gościliśmy rodziców i dziadków  oraz 
przedstawicieli władz miasta:  Burmistrza Miasta Pana 
Jacka Kobielskiego, Przewodniczącego Rady Miasta 
Pana Józefa Nadolnego i Zastępcę Przewodniczącego 
Rady Miasta Pana Radosława Bieńka. Uczniowie klas 
pierwszych zaprezentowali swoje umiejętności recytu-
jąc wiersze przepięknie śpiewając piosenki. Następnie 
każdy uczeń był wywoływany przez wychowawczynię 
i podchodził do Pani dyrektor, która uroczyście paso-
wała go na Ucznia Szkoły Podstawowej nr 2. im. Jana  
Pawła II. Pan Burmistrz wręczał pamiątkowy dyplom a 
przedstawiciel rodziców rożek obfitości ze słodyczami. Po 
części oficjalnej uczniowie przeszli do sali, w której czekał 
na nich słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.

Wesołe Dni w szkole

Szkoła to nie tylko nauka i obowiązki. Dlatego też do har-
monogramu pracy naszej szkoły zostały wprowadzone 
elementy wesołych wydarzeń. Dwa razy w miesiącu ob-
chodzimy nietypowe święta. Takim dniem był  Światowy 
Dzień Kolorów, podczas którego uczniowie podzieleni na 
grupy malowali na rozłożonych płachtach jesienny krajo-
braz. Barwy przeniosły się na boisko szkolne, gdzie wyko-
rzystując kolorową kredę uczniowie swoją twórczość po-
zostawili  na asfalcie. Obchodziliśmy też Światowy Dzień 
Orgiami, podczas którego składaliśmy kolorowe kartki 
papieru tworząc skomplikowane figury. Przy okazji do-
wiedzieliśmy się skąd wywodzi się orgiami-sztuka skła-
dania papieru. Kolejnym takim dniem był Dzień Postaci z 
Bajki. 5 listopada uczniowie przyszli do szkoły  przebrani 

za postacie z ulubionych bajek. W holu szkoły odbył się 
pokaz postaci a podczas godzin wychowawczych opowia-
dali o bohaterach malując ich portrety.

Uczymy się prawidłowej reakcji na zagrożenie

8 listopada przedstawiciele Karkonoskiego Klubu Owczar-
ka Niemieckiego tłumaczyli najmłodszym uczniom jak 
należy postępować w przypadku ataku psa. Jest to waż-
ny element edukacji, mimo że takie zagrożenie zdarza się 
sporadycznie. Jednak uczniowie nie zawsze wiedzą jak 
należy postępować. Podczas szkolenia opiekunowie psa 
pokazywali po czym można rozpoznać czy pies zaatakuje, 
jak w takiej sytuacji postępować oraz czego nie wolno ro-
bić w obecności zwierzęcia. 

Pamiętamy

Z okazji 101. Rocznicy Odzyskania przez Polskę nie-
podległości uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Jana Pawła II w Piechowicach uczestniczyli w uroczy-
stościach upamiętniających ten ważny i radosny mo-
ment w historii naszego kraju. 5 listopada w holu szko-
ły wystawiono plakaty i gazetki, z których  uczniowie 
mogli dowiedzieć  się o bohaterach i wydarzeniach Li-
stopada 1918 roku. Można było obejrzeć wystawę wy-
konaną  przez Samorząd Uczniowski poświęconą hi-
storii Polski i Jej drogi do odzyskania niepodległości.  
7 listopada  o godzinie 1111 rozpoczął się okolicznościowy 
apel. Uczniowie w strojach galowych odśpiewali wszystkie 
zwrotki hymnu państwowego. Montaż słowno-muzyczny 
przygotowany przez uczniów klasy V A i VI A przypo-
mniał dramatyczną historię Polski i jej walkę o niepod-
ległość.  

11 listopada społeczność szkolna również brała udział 
w obchodach Święta Niepodległości. Delegacja uczniów 
wraz z Pocztem Sztandarowym wzięła udział we mszy 
świętej za Ojczyznę.  Następnie w uroczystym pochodzie 
przeszliśmy pod Kamień Pamięc, by uczestniczyć w miej-
skich uroczystościach.

SP2.
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„MÓJ PRĄD”
„Mój Prąd” to nowy rządowy 
program skierowany do gospodarstw 
domowych na terenie całej Polski.

Projekt zakłada dofinansowanie instalacji foto-
woltaicznych kwotą maksymalnie 5 tys. zł. Mini-
sterstwa: Środowiska i Energii zakładają, że dzię-
ki wsparciu liczba instalacji na polskich domach 
zwiększy się o blisko 200 tysięcy, co da około 1000 
MW mocy w instalacjach prosumenckich. Nowy 
program ma pomóc zrealizować zobowiązania 
klimatyczne wobec Unii Europejskiej.

„Mój Prąd” – dla kogo program? 

Program “Mój prąd” skierowany jest do gospodarstw do-
mowych, a beneficjentami mogą zostać wyłącznie osoby 
fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne po-
trzeby. Wymaganiem jest zawarcie kompleksowej umowy 
regulującej kwestie związane z wprowadzeniem do sieci 
energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji.

“Mój Prąd” – kto pierwszy ten lepszy 

Dofinansowania będą przyznawane na podstawie kolej-
ności zgłoszeń, aż do wyczerpania limitu 1 mld zł czyli 
200 tys. prosumentów.

Gdzie znaleźć wniosek o dofinansowanie z pro-
gramu “Mój Prąd”? 

Wniosek jest dostępny, na stronie Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej www.
nfosigw.gov.pl. Wnioski należy złożyć w formie papiero-
wej z podpisem własnoręcznym wnioskodawcy w koper-
cie opatrzonej adnotacją „Program priorytetowy „Mój 
Prąd”.

red.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1

10.10.2019r. o godz. 9.30 od-
był się w naszym przedszko-
lu „Bobas Maraton” czyli 
rowerowe zmagania małego 
przedszkolaka. W tym dniu 
dzieci przyprowadziły ro-
wery i przyniosły kaski ochronne na głowę. Do pomocy 
i kibicowania zaprosiliśmy rodziców, którzy żywo zaan-
gażowali się w organizację i przebieg imprezy.  Na impre-
zie gościła Sekretarz Miasta p. Aldona Kalinowska i po-
dinspektor oświaty p. Kamila Misztela, które na koniec 
wręczały dzieciom  medale oraz ufundowane przez Radę 
Rodziców nagrody za pierwsze trzy miejsca w kategorii 
dziewcząt i chłopców. W ramach realizacji planu profilak-
tycznego „Przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii” 
Urząd Miasta sfinansował zakup trzech rowerków, które 
wzbogaciły nasze rowerowe zaplecze. Na początku impre-
zy każdy uczestnik otrzymał numery startowe, które były 
pomocne w pracach składu sędziowskiego, utworzone-

go z przybyłych rodziców.  Po uroczystym 
otwarciu zawodów i przekazaniu informacji 
dotyczących jej przebiegu, Pan Piotr Zamor-
ski ratownik - ochotnik karkonoskiej grupy 
GOPR przeprowadził pogadankę na temat 
wyposażenia rowerzysty, ze zwróceniem 
uwagi na bezpieczeństwo podczas jazdy ro-
werem.   Następnie przewodnicząca składu 
sędziowskiego p. Barbara Hasiec urządziła 
rozgrzewkę, po której przedszkolaki udały 
się do wyznaczonych tras. Najpierw star-

towały maluszki, potem średniaki, a na końcu starszaki. 
Wszystkie dzieci podążały za pilotem panem Piotrem Za-
morskim, a powołani z rodziców sędziowie notowali wy-
niki, aby wyłonić z każdej grupy najszybszą dziewczynkę 
i najszybszego chłopca. Gdyby na trasie coś się wydarzyło, 
to w punkcie medycznym pierwszej pomocy była gotowa 
udzielić  pielęgniarka  p. Irena Środa-Neumann. Wszyscy 
uczestnicy częstowali się przekąskami od rodziców zgro-
madzonymi na  „szwedzkim stole”.  Dziękujemy wszyst-
kim, którzy zaangażowali się w organizację i przebieg im-
prezy i zapraszamy na kolejną edycję w przyszłym roku.  

Koordynator imprezy Wioletta Uram

„Bobas Maraton” czyli rowerowe zmagania małego przedszkolaka.
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PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2

16 października 2019 roku w Przedszkolu Samorządowym 
nr 2 w Piechowicach „Pod Czerwonym Muchomorem” 
odbyła się kolejna edycja Festynu rodzinnego Aktywna 
rodzina „Pomidorek poprawi nam humorek”, promujące-
go zdrowy styl życia. Co roku głównym bohaterem zostaje 
jedno z warzyw, które jest tematem przewodnim. Formu-
ła festynu przewiduje dwie części: w pierwszej konkurs i 
spotkanie z trenerem jednej z dyscyplin sportowych, a w 
drugiej zabawy  z rodzicami.

W tym roku na ogłoszony konkurs na strój pomidora sta-
wiło się czterdzieścioro dzieci. Decyzją komisji, pomysły 
na stroje były tak kreatywne, że wszyscy uczestnicy otrzy-
mali I nagrodę. Następnie w grupach odbyły się zajęcia 
karate prowadzone przez Piotra Cieślińskiego, trenera i 
właściciela szkoły karate Biały Lew Camp. Tego dnia od-
była się jeszcze ważna uroczystość : trzylatki zostały paso-
wane na przedszkolaków i przybrały nazwę grupy Żabki. 
Pierwszy występ dzieci  wywołał wiele emocji i wzruszeń 
wśród rodziców i bliskich. Równo o 15:30 w ogrodzie 
przedszkolnym rozpoczęły się zabawy. Były konkurencje 
sportowe: rzuty do celu, toczenie piłki, skoki w workach, 
przenoszenie pomidora na łyżce i chód na szczudłach, a 
ponadto jazda na rokardach, biatlon dla każdego oraz in-
tegracyjne zabawy z animatorami. Podczas przerw mię-
dzy konkurencjami można było spróbować pysznych je-
siennych ciast, wypieków naszych rodziców oraz potraw 

z pomidora również w 
ich wykonaniu. Tym, któ-
rzy bardziej zgłodnieli, 
przedszkolne Panie ku-
charki serwowały krem z 
pomidorów przygotowany 
oczywiście w naszej kuchni. Pogoda dopisała i zabawa 
była udana. Tego dnia w przedszkolnym ogrodzie słychać 
było śmiechy, brawa i dziecięcą wrzawę. Serdecznie dzię-
kujemy za słodkości i wizytę Panu Burmistrzowi Jackowi 
Kubielskiemu i Pani Ani Szalej - John. 

Jednak tak dobra zabawa nie odbyłaby się gdyby nie nasi 
sponsorzy: Carrefour Piechowice, Hurtownia Serek, pani 
Małgorzata Zasada, Pałac Pakoszów oraz Uczniowski 
Klub Szkolny „Krokus” z Panią Eweliną Jedziniak, Pan 
Grzegorz Rybarczyk ze Straży Miejskiej, trener karate 
Piotr Cieśliński, nasi dzielnicowi sierż. szt. Krystian  Czy-
żewski i sierż. szt. Krzysztof Jankowski, rodzice którzy 
przygotowali słodkie wypieki  i zdrowe potrawy z pomi-
dora. Wszystkim serdecznie dziękujemy! 

Bardzo dziękujemy również  Panu Leonowi Smolczyń-
skiemu za książeczki, które wzbogaciły biblioteczkę 
przedszkolną.
                                                     
 G. Popera B. Woś

Festyn Aktywna Rodzina

Jak uczciliśmy 101 rocznicę Niepodległości 

„Witam wszystkich gości, dzisiaj święto Polski, Dzień Nie-
podległości”  

 W dniu 8 listopada, takimi słowami sześcioletni 
Michał przywitał panią dyrektor Bożenę Woś, personel 
przedszkola oraz wszystkich przedszkolaków, a następnie 
zaprosił ich na występ grupy „Misiów” z okazji  obchodów 
101  Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
 Dzieci przedstawiły szereg wierszy, piosenek i 
tańców narodowych. Były rzewne piosenki wojskowe, 
wiersze o symbolach narodowych oraz polskie tańce: kra-
kowiak i polonez. Występ zakończono wspólnym odśpie-
waniem czterech zwrotek hymnu narodowego w ramach 
akcji „Szkoła do hymnu”. Nasze przedszkole było jedną 
z dwudziestu tysięcy placówek, które o symbolicznej go-
dzinie 11:11 odśpiewały „Mazurka Dąbrowskiego”. Po-
południu odbyło się mulitmedialne spotkanie o temacie 
„Niepodległa Polska” w ramach projektu „Dzieci uczą ro-
dziców” pod patronatem MEN. Podczas spotkania dzieci 
utrwaliły wiedzę o symbolach Polski oraz obejrzały film 
„Niezwyciężeni” przygotowany przez Instytut Pamięci 
Narodowej. Na koniec spotkania przedszkolaki kolorowa-
ły flagi i godła Polski, które zabrały do domu.

6 listopada najstarsza grupa przedszkolaków przygotowa-
ła uroczystość z okazji 11 listopada, jak co roku przedszko-
laki zaprezentowały program patriotyczny z narodowy-
mi tańcami, piosenkami i wierszami o naszej ojczyźnie. 
Serdecznie dziękujemy za udział w uroczystości naszym 
byłym pracownikom Pani Alinie Juszczuk,  Pani Zdzisła-
wie Sadłowskiej oraz Pani Annie Szalej-John Kierownik 
Referatu Spraw Społecznych,  Panu Grzegorzowi Bijakowi 
zastępcy dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1, Pani Beacie 
Kryś i uczniom klasy I Szkoły Podstawowej nr 1 w Piecho-
wicach.

  G. Popera 
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Obchody Święta Niepodległości w Piechowicach 
rozpoczęły się 11-go listopada już o godz. 9.00. Za-
inaugurowała je msza święta w intencji Ojczyzny, 
którą rozpoczął Mazurek Dąbrowskiego, odpra-
wiona przez Ks. Proboszcza - Ryszarda Sorokę w 
kościele pw. św. Antoniego Padewskiego. 

Po mszy zgromadzeni na tej uroczystości piechowiczanie 
przy akompaniamencie Orkiestry OSP wykonali utwór 
patriotyczny „Boże coś Polskę” i złożyli kwiaty pod obeli-
skami pamięci. 

Tego dnia w godzinach popołudniowych wydarzenia przy-
brały charakter mniej oficjalny, a mieszkańcy spotkali się 
na Pikniku Patriotycznym. Na pikniku przy ognisku ze-
brało się naprawdę sporo ludzi, którzy w ten dzień chętnie 
przybywali całymi rodzinami.  Podczas spotkania każdy 
mógł rozgrzać się  gorącą herbatą i kawą oraz upiec so-
bie kiełbaskę. Na estradzie wystąpiły m.in. grupy dzieci 
z Przedszkoli Samorządowych nr 1 i 2, zespół śpiewaczy 
Szklarki, zespół sPOKoo wspierany przez dzieci ze Szko-

ły Podstawowej nr 1, reprezentantki Szkoły Podstawowej 
nr 2, chór parafialny oraz druhny z ZHP Piechowice wraz 
ze wszystkimi chętnymi mieszkańcami. Specjalnie na ten 
dzień został  przygotowany i podarowany Burmistrzowi 
Piechowic przez Piekarnię UliJanka okolicznościowy chleb 
z wizerunkiem Orła Białego. Został on zlicytowany wśród  
przybyłych gości, a dochód z licytacji zostanie przekazany 
dla najmłodszych mieszkańców na paczki mikołajkowe. 
Nie zabrakło też innych niespodzianek w postaci pyszne-
go ciasta, które ku radości wszystkich obecnych przyniosła 
jedna z mieszkanek Piechowic. Miło było obserwować jak 
całe pokolenia wspólnie kształtują patriotyczne wzorce i są 
dumni z bycia Polakami.

POK

PIECHOWICKI 
DZIEŃ 

NIEPODLEGŁOŚCI 

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim 
zaangażowanym w pomoc przy organizacji Dnia Nie-
podległości w Piechowicach, a Księdzu Proboszczowi 

- Ryszardowi Soroce za wsparcie i gościnność.

Tylko najstarsi mieszkańcy Piechowic pamiętają, 
że w ich mieście w czasie II wojny światowej znaj-
dował się obóz pracy, do którego kierowano jeńców 
wojennych z różnych krajów Europy. Był to oddział 
zgorzeleckiego obozu Stalag VIII A. 

Władze miasta pragną upamiętnić to historyczne 
miejsce. Dlatego Burmistrz Piechowic zwraca się z 
prośba do wszystkich mieszkańców, którzy posia-
dają informacje na temat obozu, zdjęcia, pamiątki 
z prośbą o kontakt z Urzędem Miasta.
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JubileuSz PańStwa kryStkiewicz

W Urzędzie Stanu Cywilnego w Piechowi-
cach kolejna para małżeńska obchodziła 
uroczystość „Złotych godów”. 

W październiku taki wspaniały jubileusz świętowali Pań-
stwo Janina i Zenon Krystkiewicz. Pół wieku wspólnego 
życia zasługuje na szczególne uznanie i uhonorowanie 
odznaczeniem.  Jubilaci przyjęli z rąk Burmistrza Miasta 
Piechowice Pana Jacka Kubielskiego, Medale za Długolet-

nie Pożycie Małżeńskie, przyznane przez Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej. W tym szczególnym wydarzeniu 
brali udział najbliżsi Jubilatów, Ich rodzina i przyjaciele. 

Jeszcze raz serdecznie Państwu gratulujemy i skła-
damy najlepsze życzenia zdrowia, szczęścia  
i żeby nigdy nie brakowało Państwu miłości.

USC Piechowice

Osiedle Szkolna będzie 
modernizowane - zapowiada zgodnie 
troje radnych, reprezentujących trzy rożne komitety wy-
borcze w Radzie Miasta Piechowice.

„Patrzymy na Osiedle jako na kompleksową całość, która 
za tej kadencji wymaga konkretnych inwestycji w infra-
strukturę komunalną” - mówią zgodnie: Radna Agniesz-
ka Szalej (reprezentująca KWW Doroty Piróg), Marcin 
Ramski (reprezentujący Stowarzyszenie Razem dla Regio-
nu) oraz Radosław Bieniek (reprezentujący KWW Jacka 
Kubielskiego). „Patrzymy na Osiedle Szkolna jako na nasz 
wspólny cel, mówimy w tej sprawie jednym głosem i ra-
zem złożyliśmy jeden konkretny wniosek do budżetu na 
rok 2020 w tej sprawie, aby zabezpieczyć środki finansowe 
na modernizację Osiedla Szkolna. Wierzymy, że siła jest w 
kolektywie i mamy deklarację Pana Burmistrza, że o nas 
nie zapomni” - mówią zgodnie miejscy radni. Przypo-
mnijmy, że Osiedle Szkolna od wielu lat czeka na inwesty-
cje w infrastrukturę drogową, kanalizacyjną, oświetlenie 

czy chodniki. „Wierzymy, że z pomocą innych radnych i 
Burmistrza Miasta Jacka Kubielskiego wreszcie ruszymy z 
miejsca, gdyż wiemy że mieszkańcy czekają na konkretne 
działania” - dodają zjednoczeni w nieformalnym komite-
cie „Razem dla Osiedla” samorządowcy Piechowic.

KONSULTACJE SPOŁECZNE
Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze skierowało do mieszkańców powiatu zapytanie ankietowe wraz z klauzulą informacyjną, dot. konsulta-
cji społecznych: zmiana nazwy Powiatu Jeleniogórskiego na Powiat Karkonoski. 
Konsultacje w tej sprawie prowadzi Starostwo Powiatowe w formie elektronicznej lub poprzez osobiste wypełnienie ankiety w siedzibie Staro-
stwa (przy ul. J. Kochanowskiego 10 oraz przy ul. Podchorążych 15) do dnia 7 stycznia 2020 r.

Formularz zapytania ankietowego, który na odwrocie zawiera klauzulę informacyjną (wymóg podpisu potwierdzającego fakt zapoznania się z 
jej treścią) znajduje się w Urzędzie Miasta w Piechowicach przy ul. Kryształowej 49.
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W poprzednim numerze Informatora Pie-
chowickiego podjąłem temat dzików grasu-
jących na terenie miasta. Chciałbym nieco 
rozwinąć wątek środków, za pomocą któ-
rych możemy ograniczyć ich ekspansje na 
nasze posesje.

Najskuteczniejszym wydaje się być pastuch elektrycz-
ny. Działa on na zasadzie rażenia prądem elektrycznym 
o nieszkodliwych dla zwierząt wartościach, jednak jego 
działanie jest na tyle nieprzyjemne, że zwierzęta skutecz-
nie odstępują od jego pokonywania. Cena takiego pastu-
cha zależy przede wszystkim od długości linek, w których 
przepływa prąd i wynosi od 200 do kilkuset złotych. W 
Internecie można znaleźć wiele takich pastuchów, różnych 
producentów, a sam montaż nie powinien sprawiać niko-
mu problemu.

Jak miesiąc temu wspomniałem, skutecznymi środkami 
i są różne „odstraszacze”  chemiczne.  Są to substancje 
wydzielające zapach człowieka, i jak wiadomo zwierzęta 
dzikie unikają takich kontaktów. Niektóre z tych środków 
spełniają też rolę nawozów lub w inny sposób wzbogaca-
ją glebę, dlatego polecane są dla działkowców i właścicieli 
ogródków przydomowych, narażonych na penetracje dzi-
kich zwierząt. Najpopularniejszym, posiadającym wiele 

pozytywnych opinii jest środek o nazwie Antydzik, ale w 
sklepach internetowych znajdziemy wiele innych, podob-
nie działających środków.

Kiedy jednak zwierzęta dzikie dokonają zniszczeń na tere-
nie posesji o odszkodowanie za poniesione straty można 
zwracać się do Zarządu Województwa. Stosowne wnioski 
można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Paweł Sołek.

Jak pozbyć się dzików z posesji.

W związku ze zbliżającym się okresem zi-
mowym pracownicy Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Piechowicach uprzej-
mie proszą mieszkańców o zainteresowanie 
się w najbliższym sąsiedztwie, sytuacją osób 
starszych, niepełnosprawnych i bezdom-
nych, które w tym trudnym okresie mogą 
wymagać pomocy. 

Prosimy o zgłaszanie takich przypadków pracowni-
kom tut. MOPS   w godzinach pracy ośrodka (w po-
niedziałek -wtorek od 7.30-16.00, środa-czwartek 7.30 
-15.30, piątek 7.30-14.30, tel. 75/7612349), a w sytu-
acjach zagrożenia zdrowia i życia prosimy dokonywać 

zgłoszenia na numer alarmowy „112”.

Jednocześnie informujemy, że najbliższą placówką, 
świadczącą pomoc osobom bezdomnym z terenu gmi-
ny Piechowice, jest Schronisko dla Bezdomnych Męż-
czyzn Jelenia Góra, ul. Grunwaldzka 51, tel. 75 752 61 
22 ,prowadzony przez Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta, koło Jeleniogórskie, oraz Schronisko 
dla Bezdomnych Kobiet w Świdnicy ul. Westerplatte 
51,prowadzone przez Towarzystwo Pomocy im. Św. 
Brata Alberta, Koło w Świdnicy.

MOPS w Piechowicach.

Prośba do mieszkańców!

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 2019r. poz. 506) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018r. 
poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Piechowicach został wywieszony wykaz nieruchomości 
lokalowych przeznaczonych do sprzedaży pod numer  RN 6840.1.5.2019 oraz nieruchomości do dzierżawy pod numerami 
: RN.6845.11.2019 i RN.6845.12.2019.

Wykaz jest dostępny do wglądu w godzinach pracy Urzędu.
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ŚWIĘTOWANIE  SIĘ  SKOŃCZYŁO
W sali  OSP  koło nr 9 Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów oficjalną uroczystością 
zakończyło miejskie obchody Dnia Seniora w Piechowicach, o których wspominaliśmy w 
październikowym Informatorze.

Zaszczycili nas znamienici goście: nowo wybrana  p. Poseł 
Zofia Czernow, której pogratulowaliśmy wyboru i życzyli-
śmy efektywnej pracy dla dobra naszego pięknego regionu 
i naszej kochanej Ojczyzny, p. Burmistrz Piechowic Jacek 
Kubielski, p. Burmistrz Kowar Elżbieta Zakrzewska, p. 
Przewodniczący Rady Miasta Piechowice Józef Nadolny, 
członek Prezydium Zarządu Głównego OSP Waldemar 
Wojtaś, p. Przewodniczący Zarządu Oddziału Rejonowe-
go  Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów  
Stanisław Dziedzic.  

Życzenia zdrowia oraz pomyślności i szczęścia, a przede 
wszystkim  żeby dojrzały wiek był czasem aktywnym, 
pełnym pasji, a jednocześnie czasem spełnienia i  satys-
fakcji przekazaliśmy obecnym i mieszkającym w naszym 
mieście Seniorom. Ciepłe słowa w kierunku organizato-
rów i zgromadzonych skierowali obecni wyżej wymienie-
ni goście.

Dążąc do poprawy życia naszych seniorów przypomnieli-
śmy o sprawach już poruszanych na naszych spotkaniach 
dotyczących problemów bieżących naszego środowiska, 
które  przekazaliśmy pisemnie do  Burmistrza Miasta.
Tematy zgłoszone przez naszych seniorów, które przeka-
zaliśmy to: zwiększyć dostępność do lekarzy specjalistów, 
zapewnić więcej usług rehabilitacyjnych i zwiększyć ich 
częstotliwość, dofinansować usługi opiekuńcze, zwięk-
szyć liczbę pracowników opiekuńczych, zwiększyć środki 

finansowe na opiekę na chorymi, doprowadzić do urucho-
mienia Domu Dziennego Pobytu dla Seniorów lub Klubu 
Seniora, zlikwidować bariery architektoniczne, tj. zrobić 
bezkolizyjne podjazdy w niektórych placówkach użytecz-
ności publicznej, obniżyć krawężniki przy przejściach dla 
pieszych przez jezdnię, oznaczyć (wymalować) przejście 
w Piechowicach Średnich  przez ul. Nadrzeczną, wyzna-
czyć miejsca parkingowe dla inwalidów – tzw. niebieskie 
miejsca do parkowania dla inwalidów posiadających karty 
parkingowe, ustawić ławki do odpoczywania na trasach 
spacerowych wzdłuż ulicy Kryształowej  i Nadrzecznej, 
zwiększyć liczbę koszy na śmieci na chodnikach.

Zadania te zostały przyjęte do realizacji. Niektóre są zre-
alizowane i za nie serdecznie dziękujemy. Burmistrz w 
swoim wystąpieniu złożył wszystkim życzenia oraz poin-
formował o realizacji następnego tematu zgłoszonego tj  
prowadzonej aktualnie  inwestycji pomieszczeń dla Klubu 
Seniora.

W części artystycznej wystąpił  niezawodny zespół 
„Szklarki” z zaskakującym i bardzo ekspresyjnym pro-
gramem,  który uczestnicy wysłuchali w ciszy i nagrodzili 
gromkimi brawami doprowadzając do bisu.

Wisienką na torcie była fantastyczna zabawa, jak zawsze 
bawił nas zespół  FIORD czyli niezastąpiona kapela p. 
Marka Fliegera, były konkursy, nagrody i atmosfera wspa-
niała. Atrakcją było losowanie fantów  którymi jak zawsze 
obdarowała nas p. Burmistrz Kowar Elżbieta Zakrzewska, 
serdecznie dziękujemy i zawsze mile wspominamy współ-
pracę, naukę i pracę, która wzbogaciła naszą ofertę dla na-
szych członków.    

Zrealizowane zadania w ramach obchodów Międzynaro-
dowego Dnia Seniora w naszym mieście uważamy za uda-
ne, możliwe to było dzięki finansowemu wsparciu Urzędu 
Miasta za co serdecznie dziękujemy Burmistrzowi .

Zarząd Koła nr 9 
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MALARSTWO JEŃCÓW WOJENNYCH

do Piechowic dotarło 39 Prac wykonanych głównie akwarelą Przez Jeńców internowanych PodczaS ii 
woJny ŚwiatoweJ w niemieckich obozach dla żołnierzy Szeregowych oraz kadry oficerSkieJ i PodoficerSkieJ.

Pracownicy Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w 
Łambinowicach nie tylko przywieźli do Piechowickiego 
Ośrodka Kultury tą wyjątkową wystawę, ale również prze-
prowadzili niepowtarzalną lekcję historii adresowaną do 
uczniów Szkoły Podstawowej nr 1. Pan Sebastian Mikulec 
zapoznał wszystkich z historią obozu w Łambinowicach i 
działalnością CMJW uzupełniając wypowiedź filmem na 
temat jeniectwa, warunków panujących w obozach jeniec-
kich, ekstremalnych zachowań osadzonych oraz stalagów 
i oflagów. Dalej były pytania tematyczne do uczniów, w 
odpowiedzi na które piechowicka młodzież wykazała się 
dużą aktywnością i znajomością tematów. 

Dziękując dyrektorowi i pracownikom CMJW w Łambi-
nowicach za wypożyczenie wystawy oraz ciekawe lekcje 
historii (następna odbędzie się 2 grudnia br dla uczniów 
Szloły Podstawowej nr 2), chcemy także podziękować na-
uczycielom i uczniom Szkoły Podstawowej nr 1 w Piecho-
wicach za szacunek do przeszłości, dojrzałość i doskonałą 
współpracę. Wszystkich mieszkańców natomiast zapra-
szamy do obejrzenia wystawy w galerii wystawowej POK, 
podczas oglądania której każdy znajdzie odpowiedź na 

pytania: Jakie obrazy były miejscem „ucieczki” jeńców od 
tragicznej rzeczywistości?  Za czym tęsknili i co nosili w 
swych sercach zaszczuci, osadzeni w obozach jenieckich 
ludzie? I przede wszystkim - na jaką twórczość pozwalali 
jeńcom oprawcy? 
                                                                                                                            POK

W sobotę (12 października) już po raz siód-
my na orliku przy Szkole Podstawowej nr 1 
w Piechowicach odbył się Dzień Młodego 
Piłkarza. 

W ten ciepły i słoneczny dzień do rywalizacji stanęło pięć 
drużyn. Oprócz Lechii Piechowice występującej w roli go-
spodarza mogliśmy zobaczyć ekipy ze Szklarskiej Poręby, 
Łomnicy i dwie Karkonoszy Jelenia Góra. Turniej kierowa-
ny do dzieci w wieku przedszkolnym miał na celu przede 
wszystkim aktywizację ruchową i promowanie zdrowego 
stylu życia. 

- Chcemy zachęcić dzieci do uprawiania sportu i zwiększe-
nia aktywności ruchowej. Dla wielu z tych zawodników jest 
to pierwszy turniej w ich życiu i pierwsza okazja do zapre-
zentowania się na tle innych drużyn. Przede wszystkim jed-
nak ma to być dla nich dobra zabawa i mile spędzony czas 
– powiedział Marcin Ramski, organizator zawodów.

Turniej przeprowadzono w formule „każdy z każdym” aby 
uczestnicy mogli rozegrać jak najwięcej spotkań. Rywali-
zacji młodych piłkarzy towarzyszyło wiele emocji, które 
udzielały się także żywiołowo dopingującym rodzicom. 

Na zakończenie okazało się, że zwyciężyły... wszystkie dru-
żyny! Wzorem lat ubiegłych nie prowadzono bowiem żad-
nych klasyfikacji. Uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale 
i puchary. - Chciałbym podziękować za pomoc i zaangażo-
wanie w organizację turnieju radnej Joannie Wąsiewskiej, 
która bardzo nas wspierała – powiedział Marcin Ramski. 
Organizatorem VII edycji Dnia Młodego Piłkarza był Klub 
Sportowy Lechia Piechowice oraz Urząd Miasta. 

Adrian Klimas.

Dzień Młodego Piłkarza po raz siódmy
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Koszmar Tygrysów

-  Smutne  spojrzenie
       bezradność…
       przerażenie…
       cierpienie….

 w  ciasnych klatkach  
  z  n  i  e  w o l  o  n  e

wygłodzone, odwodnione
  w  fekaliach  wiezione.

- tego  dokonał  człowiek
  dla pieniędzy,  zysku,

- Ktoś  kiedyś  powiedział
„ człowiek -  to brzmi dumnie”

- twierdzę, że wielu postępuje
   bestialsko i bezrozumnie,

-  żal  serce  ściska…..
    to  nie są  ludzie
     to są  ludziska

     
 

 31.10.2019    Urszula  Musielak

 

Boisko gotowe
Zgodnie z obietnicą Burmistrza 
Piechowic Jacka Kubielskiego, 
na terenie Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Piechowicach, powstało 
długo oczekiwane boisko wie-
lofunkcyjne spełniające wszel-
kie normy bezpieczeństwa 
i komfortu użytkowania. 

Boisko kosztowało niecałe 450 
tys. złotych, ma nawierzchnię 
dwuwarstwową poliuretano-
wo-gumową o grubości war-
stwy 14 mm na podbudowie 
elastycznej. Obiekt wyposa-
żony jest w drenaż z odpro-
wadzeniem deszczówki. Z 

trzech stron płyty boiskowej 
zainstalowano ogrodzenie z sze-
ściometrowymi piłkochwytami. 
Wymiary boiska: 38,02x 24,52 
m. Znajdują się tam pola do gry 
w piłkę ręczną, siatkówkę i ko-
szykówkę (są kosze oraz bramki 
o wymiarach 2x3 m). Boisko po-
wstało w niespełna cztery mie-
siące. 

red.




