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Ogłoszenie Burmistrza Miasta Piechowice
Szanowni Mieszkańcy, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym, dla naszego wspólnego bezpieczeństwa in-
formuję, że wśród podejmowanych działań profilaktycznych obsługa bezpośrednia interesantów w Urzędzie - od 
17 marca 2020r. do odwołania -  nie będzie dokonywana.

Prosimy o załatwianie spraw drogą telefoniczną, ma-
ilową lub elektroniczną za pośrednictwem platformy 
e-PUAP. W sprawach wymagających bezpośredniego 
kontaktu proszę o uprzednie telefoniczne umówienie 
się.

Podaje dane teleadresowe:
e-mail: sekretariat@piechowice.pl
telefon: 75 75 48 900
telefon USC : 75 75 48 904
Podatki –    75 75 48 910
Gospodarka odpadami- 75 75 48 922
Ewidencja ludności – 75 75 48 908
Gospodarka komunalna- 75 75 48 914

W związku z poleceniem Wojewody Dolnośląskiego in-
formujemy, że czasowo, wszystkie obrady posiedzeń Rady 
Miasta Piechowice będą się odbywały bez udziału miesz-
kańców i publiczności, w terminie od dnia 12 marca 2020 
r. do dnia 31 marca 2020 r. Mając na uwadze spadek do-
chodów gminy, wstrzymuje się realizację nowych zadań 
inwestycyjnych, zaplanowanych w roku 2020 z wyjątkiem 
budowy odcinka kanalizacji ściekowej do Pakoszowa.

Dziękuję za dotychczasową odpowiedzialną postawę oraz 
wykazanie zrozumienia i cierpliwości dla tej nowej dla nas 
wszystkich sytuacji. To trudny czas, w którym musimy wy-
kazać się odpowiedzialnością, dyscypliną, ale także empatią 
i wsparciem. Szczególnie proszę o zadbanie o osoby najstar-
sze i schorowane, które są najbardziej narażone na skutki 

zarażenia koronawirusem. 

Społeczna odpowiedzialność nas wszystkich jest szczegól-
nie ważna właśnie teraz, gdy możemy się przyczynić do 
powstrzymania rozwoju epidemii. Tylko działając wspólnie 
i odpowiedzialnie, przetrwamy ten trudny dla wszystkich 
okres. Bądźmy solidarni, rozsądni i troskliwi. Odłóżmy rze-
czy niekonieczne na bok, teraz jest czas, by zadbać o zdro-
wie własne i naszych najbliższych. 

Proszę o przestrzeganie wszystkich zasad i zaleceń kierowa-
nych do Obywateli przez instytucje państwowe.

Jacek Kubielski 
Burmistrz Miasta Piechowice

Zmiana organizacji pracy Piechowickiego Ośrodka Kultury

Na podstawie Dz. U. 2020 poz. 374 Ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 
sytuacji kryzysowych, Rozporządzenia nr 8 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 11 marca 2020r w sprawie zawiesze-
nia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych oraz zarządzenia nr 2/2020 Dyrektora Piechowickiego 
Ośrodka Kultury z dnia 12.03.2020r. w sprawie zmiany organizacji pracy i zakresu działalności Piechowickiego 
Ośrodka Kultury informujemy, że w terminie od dnia 12 do dnia 25 marca 2020r:

a) zawiesza się organizowanie imprez artystycznych i rozrywkowych,
b) zawiesza się wszystkie zajęcia prowadzone w budynku Piechowickiego Ośrodka Kultury ,
c) zawiesza się spotkania wszystkich grup użytkowników prowadzone w budynku Piechowickiego Ośrodka Kultu-
ry, w tym spotkania K.A.Eden , ZHP, PZERiI, Klubu Diabetyka i innych,
d) Wyłącza się budynek z użytku publicznego oraz ogranicza dostępność instytucji dla indywidualnych interesan-
tów zewnętrznych,
e) Obowiązujący czas pracy dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę oraz dostępność insty-
tucji ustala się na 6 godzin dziennie w godzinach od 9.00-15.00.

Termin zawieszenia działalności może ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji, o czym będziemy informo-
wać w dniu 26.03.2020r.
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W kierunku energetycznej oszczędności
Ograniczony budżet naszej Gminy wymusza 
podejmowanie działań  mających na celu obni-
żenie wydatków gminy, w tym na energię elek-
tryczną placówek oświatowych. 

 W związku z powyższym w Urzędzie Miasta 
podjęto działania zmierzające do opracowania dokumen-
tacji projektowej, dotyczącej wykonania budowy mikro-
instalacji fotowoltaicznej, której celem jest poprawa efek-
tywności energetycznej budynków Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Piechowicach i Przedszkola Samorządowego nr 2 
w Piechowicach.
 Na podstawie takiej dokumentacji będzie można 
wykonać mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy min. 30 
kW dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Piechowicach oraz o 
mocy min. 20 kW dla Przedszkola Samorządowego nr 2 
w Piechowicach. W ramach tego projektu, zostanie tak-
że sprawdzona istniejąca konstrukcja stropodachu oraz  
stan instalacji elektrycznej w obu obiektach. Dokumen-
tacja projektowa będzie gotowa do końca maja bieżącego 

roku. 
 Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2014-2020 przewiduje możliwość 
finansowego wsparcia takiego  przedsięwzięcia. Program 
obejmuje możliwość dofinasowania inwestycji mającej na 
celu produkcję energii elektrycznej i cieplnej (wraz z pod-
łączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej / przesyło-
wej), polegające na budowie (w tym zakupie niezbędnych 
urządzeń) infrastruktury służącej wytwarzaniu energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym mikroinsta-
lacji.
 W związku z powyższym, po odebraniu doku-
mentacji projektowej, w maju bieżącego roku, Burmistrz 
zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie tego przed-
sięwzięcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Dolnośląskiego.
 W efekcie takich działań Gmina będzie mogła 
wyprodukować swoją  energię elektryczną, a jej nadmiar 
odsprzedać zakładom energetycznym. 

Dariusz Buziuk
Kierownik  Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 

Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że aby uzyskać zwolnienie z części opłaty za gospodarowa-

nie odpadami komunalnymi, z którego skorzystać mogą  właściciele nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujący w całości bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w przydomowym kompostowniku, należy złożyć nową obowiązującą od 01.01.2020r de-

klarację, w której znajduje się oświadczenie o kompostowaniu. Jednocześnie informuje, że w przy-

padku korzystania z ulgi, odpady biodegradowalne nie będą zabierane przez śmieciarkę.

Kolejny nabór wniosków na demon-
taż i usunięcie wyrobów zawierających 
azbest.

 Urząd Miasta w Piechowicach informuje, iż aby 
skorzystać z demontażu i usunięcia wyrobów zawierają-
cych azbest, finansowanego przez Gminę, należy złożyć 
wniosek o odbiór odpadów pochodzących z wymiany 
pokrycia dachowego lub elewacji, dla osób fizycznych, 
wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, które poniosły 
koszty demontażu ww. wyrobów. Wnioski dostępne są 
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu (w 
zakładce Ochrona Środowiska – Druki) oraz w siedzibie 
Urzędu (pok.20). Termin składania wniosku upływa 30 
kwietnia 2020r.

 Należy pamiętać, iż unoszące się w powietrzu 
włókna azbestowe po przedostaniu się do płuc mecha-
nicznie drażnią tkankę wystającymi ostrymi końcami, 
powodując zwiększoną przepuszczalność błon komórko-
wych. Włókna te wraz z powietrzem dostają się do pęche-
rzyków płucnych, skąd mogą przenikać do tkanki płuc-
nej.   
 Pył azbestu może być przyczyną : pylicy azbesto-
wej, raka płuc i międzybłoniaków, łagodnych zmian opłu-
cnowych, a także obturacyjnego zapalenia przewlekłego 
oskrzeli. Nie istnieje bezpieczna granica stężenia włókien 
w wdychanym powietrzu, przy zachowaniu której nie wy-
stępuje międzybłoniak opłucnej. 

Magdalena Adamowicz
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Inwestycja na ulicy Szkolnej w Piechowicach
29 października 2019r Gmina Miejska Piechowice 
zawarła umowę z wyłonionym w drodze przetar-
gu nieograniczonego wykonawcą : Przedsiębior-
stwem VOYAJ Jacek Wojciechowski na wykonanie 
zadania pn. : Rozbudowa łącznika drogowego po-
między ul. Kryształową a ul. Szkolną w Piechowi-
cach z elementami zagospodarowania pomiędzy 
budynkami istniejącej zabudowy przy ul. Szkolnej 
w Piechowicach – Etap I.
 W ramach zadania zaplanowano wykonanie od-
cinka kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi od ul. 
Kryształowej do budynku ul. Szkolna 15 i z trzech stron 
tego budynku, jak również budowę oświetlenia drogowe-
go na tym odcinku drogi. Kolejnym elementem zadania 
jest  przebudowa istniejącego układu komunikacyjnego 
pieszo-jednego przy budynku ul. Szkolna 15, budowę 
ciągów pieszo-jezdnych i zatok i miejsc parkingowych o 
nawierzchni z kostki betonowej.  Wartość robót opiewa 
na kwotę 600.022,77 zł a planowany termin umowny za-
kończenia tej inwestycji upływa dnia 15 maja 2020r. Jak 
dotychczas budowa przebiega bez większych zakłóceń 
a okoliczni mieszkańcy są wyrozumiali dla utrudnień 
związanych z odcinkowym zamykaniem drogi i utrud-
nieniami w dojściu do budynku. Wykonawca stara się 
maksymalnie ograniczyć te niedogodności. Aura „roz-
pieszcza” wykonawcę, umożliwiając kontynuowanie ro-
bót mimo sezonu zimowego, co wpłynie na skrócenie 
terminu zakończenia inwestycji o około 1,5 miesiąca. Już 
na wiosnę okoliczni mieszkańcy będą mogli korzystać z 
wygodnego, bezpiecznego dojścia i dojazdu do budynku, 
z miejsc parkingowych, poprawy bezpieczeństwa poprzez 
nowe oświetlenie uliczne i poprawionej estetyki otocze-
nia. 

A co dalej?
 Na tym podejmowane w tym obszarze działania 
się nie kończą. Niestety w ubiegłoroczym budżecie nie 
udało się wygospodarować więcej środków, natomiast w 
budżecie na rok 2020 zarezerwowano środki na dokończe-
nie zadania. Zaplanowano wykonanie nowej nawierzchni 
asfaltowej drogi od ul. Kryształowej do wysokości budyn-
ku Szkolna 15. Infrastruktura techniczna ( oświetlenie i 
kanalizacja deszczowa ) została już wykonana w ramach 
trwającego zadania. Wzdłuż tego odcinka drogi zaplano-
wano budowę  chodnika pieszego o nawierzchni z kostki 
betonowej oraz zatokę parkingową dla samochodów. W 
celu podniesienia bezpieczeństwa ruchu przewiduje się na 
drodze lokalizację spowalniaczy wymuszających ograni-
czenie prędkości przejeżdżających pojazdów.  Będzie to 
zwieńczeniem rozpoczętej w ubiegłym roku inwestycji. 
Wstępnie zakładano rozpoczęcie procedury przetargowej 
na wyłonienie wykonawcy tego zadania jeszcze w mar-
cu br. Niemniej sytuacja związana z rozprzestrzenianiem 
się koronawirusa może spowodować spadek dochodów 
gminy i konieczne jest przesunięcie terminu rozpoczęcia 
inwestycji. W tym stanie rzeczy wykonanie tej inwestycji 
zostanie przełożone po ustabilizowaniu się sytuacji epi-
demiczno-gospodarczej, co powinno mieć miejsce w dru-
giej połowie br.
 Sporządzona dokumentacja projektowa obejmuje teren 
całego osiedla Szkolne, niemniej wymaga to wielomi-
lionowych nakładów i zadanie musi zostać podzielone 
na etapy w kolejnych latach, które budżet gminy podoła 
udźwignąć.

Andrzej Proczek
Zastępca Kierownika  

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej 

Uzyskaj dofinansowanie na wymianę pieca
Celem rządowego programu „Czyste Powietrze” jest ograniczenie emisji szkodliwych sub-
stancji do atmosfery.
 Program ten oferuje dofinansowanie wymiany 
starych źródeł na paliwo stałe na nowoczesne źródła cie-
pła. Adresatem programu są przede wszystkim właściciele 
lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków miesz-
kalnych. Program ten przewiduje dofinansowanie na: 
wymianę starych źródeł ciepła, termomodernizację bu-
dynku, wymianę okien i drzwi, instalacje odnawialnych 
źródeł energii czy też montaż wentylacji mechanicznej z 
odzyskiem ciepła. Wysokość dofinansowania uzależnio-
na jest od wysokości miesięcznego dochodu na osobę w 
gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Można uzy-
skać do 90 % poniesionych kosztów, jednak maksymalny 
możliwy koszt, od którego liczone jest dofinansowanie to 
53.000 zł.  Trzeba jednak pamiętać o tym, że pierwszy wy-
datek / tzw. kwalifikowany koszt / można ponieść dopiero 
po złożeniu wniosku. 

 Dodatkowo oprócz uzyskania dofinansowania z 
programu „Czyste powietrze”, można skorzystać z ulgi 
termomodernizacyjnej. Ulga ta dotyczy właścicieli lub 
współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkal-
nych. Odliczenie od dochodu można dokonać w związ-
ku z wydatkami poniesionymi na materiały budowlane, 
urządzenia i usługi związane z realizacją przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego. Warunkiem skorzystania z ulgi 
jest to, że przedsięwzięcie zostanie zakończone w okresie 
3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w któ-
rym poniesiono pierwszy wydatek. Maksymalna kwota 
podlegająca odliczeniu wynosi 53.000 zł.  
 Zachęcam. Nie czekaj. Staraj się o dofinansowa-
nie na wymianę pieca.

Kamila Misztela
Podinspektor Urząd Miasta w Piechowicach 
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Budowa platformy widokowej w Michałowicach
 z infrastrukturą towarzyszącą

W ramach środków finansowych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  Gmina 
wyłoniła Wykonawców prac budowlanych w ramach realizacji  projektu pn. „Czesko-Polski 
Szlak Grzbietowy - część zachodnia – Rokytnice i Piechowice z widokiem na Karkonosze.”  

 Projekt zakłada budowę nowych atrakcji tury-
stycznych w obu miastach partnerskich. W Rokytnicy 
nad Jizerou będzie to widokowy park leśny, natomiast w  
Piechowicach platforma widokowa Złoty Widok wraz z 
towarzyszącą infrastrukturą turystyczną czyli z parkin-
giem i strefą odpoczynku. 
 Platforma widokowa powstanie w Michałowi-
cach, w sąsiedztwie nieczynnego kamieniołomu, w miej-
scu często odwiedzanym przez turystów, ze względu na 
przepiękną panoramę na zachodnie Karkonosze. Zosta-
nie ona wybudowana w kształcie prostokąta. Elewację 
stanowić będzie opierzenie z łat drewnianych, natomiast 
balustrada czołowa zostanie wykończona szybą. Na-
wierzchnia podestu wykonana zostanie z krat pomosto-
wych, a na podeście zamontowane zostaną cztery ławki 
z drewnianymi siedziskami. Uzupełnieniem projektu jest 
zagospodarowanie placu przy zbiegu ulic Śnieżnej i ul. 
Sudeckiej w Michałowicach oraz budowa parkingu przy 
Urzędzie Miasta w Piechowicach (naprzeciwko PKO). 

 Na placu w Michałowicach oprócz miejsc par-
kingowych wzdłuż ulicy Śnieżnej powstanie także teren 
rekreacyjny z widokiem na Śnieżne Kotły, na którym za-
montowane zostaną  ławki, kosze na odpady stałe, stoja-
ki rowerowe, tablice informacyjne, lunety obserwacyjne, 
stacja naprawcza dla rowerów. Wszystko zostanie wykoń-
czone zielenią.  
 Elementem uzupełniającym parkingu przy Urzę-
dzie Miasta w Piechowicach będą elementy małej archi-
tektury, takie jak ławki, kosze na odpady stałe, stojaki 
rowerowe, tablice informacyjne, stacja naprawcza dla ro-
werów oraz zieleń.
 Wartość całkowita polskiej części projektu wy-
nosi 176.477,26 EURO, w tym wkład Europejskiego Fun-
duszu Rozwoju Regionalnego 150.005,60 EURO. 
Projekt zostanie wykonany do końca 2020 roku. 

Jarosław Bumażnik 
Główny specjalista 

ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych 

We wstępie do mojej pierwszej publikacji poświęconej Piechowicom  p.t. „Piechowice. Wielka i 
mała historia” z 2012 r. pisałem m.in. , że nie udało się zaprezentować w rozdziale „Zacni Pie-
chowiczanie” wielu  osób, które także na to zasługiwały. Do nich zaliczyłem  znaną powszechnie, 
zasłużona, wieloletnią nauczycielkę  Halinę Medwecką. Znałem Ją  osobiście i zachowałem w pa-
mięci w najlepszym tego słowa znaczeniu. Dziś po odnalezieniu wielu zaginionych dokumentów 
mogę tę lukę uzupełnić i przypomnieć sylwetkę tej zasłużonej osoby. Zaznaczam jednak, że obraz 
Haliny Medweckiej, jaki się z tego wyłoni, będzie miał szereg braków, za których uzupełnienie  
będę wdzięczny osobom bliżej znającym Panią Halinę. 

 Halina Medwecka urodziła się 11 grudnia 1900 r. w 
odległym, stołecznym Kijowie jako córka Dawida Szendryka . 
Niestety niewiele wiemy o latach Jej młodości, które przypadły 
na bardzo trudne historycznie czasy: najpierw I wojny świato-
wej , potem okresu rewolucji rosyjskiej i wreszcie wojny pol-
sko-bolszewickiej  1919-1920 r.  Z pewnością obfitowały  one 
w trudne chwile, a może nawet zagrożenia śmiertelne. O tym z 
zachowanych dokumentów nie można się dowiedzieć. Pomoc-
na by była tylko pamięć ludzka zachowana gdzieś w dalekiej 
rodzinie. Jedyna zachowana fotografia prezentuje wkroczenie 
wojska polskiego do Kijowa w maju 1920 r. Zdjęcie nie jest wi-
dokówką,  co świadczy o osobistym lub bliskim kontakcie z 
tym wydarzeniem.
Z kolejnego dokumentu dowiadujemy się, że pracowała jako 
nauczycielka na Suwalszczyźnie, co potwierdza Zaświadczenie 

Głównego Urzędu Statystycznego nr 106-276 z 10. VI. 1932,  
które wyróżnia Halinę Medwecką za honorową pracę w cha-
rakterze okręgowego pisarza spisowego przy przeprowadzeniu 
Drugiego Powszechnego Spisu Ludności Rzeczpospolitej Pol-
skiej w dniu 9 grudnia 1931 r. pełnioną  w powiecie Suwalskim. 
Zaświadczenie kończy się stwierdzeniem,  że otrzymała Od-
znakę „Za ofiarną pracę”. Zaświadczenie podpisał osobiście 
Generalny Komisarz Spisowy.
Kolejnym dowodem Jej działalności w okresie Polski między-
wojennej jest Dyplom podający, że Halinie Medweckiej nauczy-
cielce publicznych szkół powszechnych obwodu Suwalskiego 
przyznano Brązowy Medal „Za długoletnią służbę”, datowany 
na dzień 8 stycznia 1939 r. w Wilnie, a sygnowany podpisem 
Kuratora Okręgu Szkolnego z Wilna. M. B. Godeckiego.

ZACNI PIECHOWICZANIE - HALINA MEDWECKA
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Wśród ciekawych dokumentów z tamtych przedwojennych 
czasów znajduje się oficjalny wykaz sporządzony przez Oddział 
Powiatowy Związku Nauczycielstwa w Suwałkach datowany 
na dzień 15 czerwca 1939 r. prezentujący obszerny spis wpłat 
indywidualnych nauczycieli na Fundusz Obrony Narodowej – 
niezmiernie popularnej akcji przeprowadzanej w całej Polsce 
w obliczu zagrożenia agresją  ze strony hitlerowskich Niemiec.
Udział w tej akcji był ewidentnym przejawem prawdziwego pa-
triotyzmu. Na liście tej figuruje nazwisko Haliny Medweckiej z 
wysoką wpłatą 160 zł,  podczas gdy większość wpłat oscylowała  
w granicach 60 -100 zł. Była to kwota bliska miesięcznej pensji 
nauczycielskiej. 
Tyle można wyczytać z posiadanych dokumentów pochodzą-
cych sprzed II wojny światowej. I trzeba przyznać, że są one 
jednoznaczne w swoim pozytywnym wydźwięku. Można tyl-
ko dodać, że członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego H. 
Medwecka była od 1924 r. a potem nieprzerwanie aż do swojej 
śmierci. Jedna z ocalałych fotografii dokumentuje też Jej zwią-
zek z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich we wsi Kaletniki. 
Z okresu okupacji wiemy tylko, że brała udział w tajnym na-
uczaniu. Ciekawy epizod historii z początku 1945 r. prezentuje 
ręcznie spisany protokół odbiorczo-zdawczy z 12. II. 1945 r. z 
przejęcia granicy na Odrze przez dwa wymieniające się podod-
działy I Armii Wojska Polskiego. Dokument ten został przeka-
zany nauczycielce Halinie Medweckiej przez Jej ucznia Stani-
sława Kimszala – Orlicza (partyzant, oficer WP)
Pierwszym dokumentem obrazującym powojenną działalność 
H. Medweckiej jest Misja Kanoniczna Edmunda Nowickiego 
Administratora Apostolskiego Kamieńskiego,  Lubuskiego i 
Prałatury Pilskiej udzielająca nauczycielce H. Medweckiej z 
Gubina prawo do nauczania religii św. katolickiej w szkołach 
podstawowych na 5 lat. Dokument datowany w Gorzowie w 
dniu 28.X.1946 i podpisany osobiście przez Administratora 
Apostolskiego.
Kolejne lata powojenne to już działalność nauczycielska na 
terenie Piechowic. Uczyła przez wiele lat w jedynej wówczas 
szkole podstawowej, zdobywając powszechne uznanie swoją 
fachowością, a szczególnie zaś wielką życzliwością, jaką trak-
towała wszystkich uczniów, a także rodziców i swoich współ-
pracowników. Poznałem ją osobiście od pierwszych lat mojej 
pracy nauczycielskiej  w Piechowicach tzn. od r. 1961. Było to 
najpierw w szkole podstawowej,  potem także  w technikum 
3-letim dla pracujących przy zakładzie „Karelma”, gdzie uczyła 
w niewielkim wymiarze godzin po przejściu na emeryturę. Z 
chwilą otwarcia w Piechowicach Szkoły Podstawowej nr 2 w 
r. szk. 1964/65 pracowała głównie w tej szkole, uczyła głównie 
języka rosyjskiego, który opanowała w doskonałym stopniu. 
Przez szereg lat pracowała też w klasach młodszych, co po-
twierdzają zachowane zdjęcia. 
Swoją    nienaganną postawą życiową, powszechnie znaną 
życzliwością i pogodnym usposobieniem zyskała duże uznanie 
zarówno wśród uczniów jak i rodziców. Doceniały Ją też tzw. 
„czynniki urzędowe”, czego najlepszym dowodem mogą być 
liczne medale i inne odznaczenia. Najważniejszym z nich był 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski przyznany Jej w 
1982 r. w uznaniu za wieloletnią nienaganną pracę nauczyciel-
ską. Dlaczego to zaszczytne wyróżnienie otrzymała dopiero w 
82 roku życia, to już pozostanie tajemnicą ówczesnych decy-
dentów, dla których ważny był tzw. „kręgosłup ideowy”, a w 
tej dziedzinie można by szukać niezliczoną ilość utrudnień 
obniżających wartość nawet najlepszego człowieka. Otrzymała 
też najwyższe wyróżnienie ministerialne - Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej oraz Złotą Odznakę Związku Nauczycielstwa 
Polskiego, ale znowu jako 80-latka, a przecież  należała do ZNP 
od 1924 r. i już a może dlatego że  dała się poznać z pozytywnej 
strony w Polsce międzywojennej.
Wcześniej zaczęły doceniać zasługi Haliny Medweckiej władze 
lokalne Piechowic. Potwierdzają to : Dyplom Uznania z grud-
nia 1953 r. za krzewienie przyjaźni polsko-radzieckiej ( pamię-

tajmy jednak, że są to w Polsce lata maksymalnej sowietyzacji, 
a Ona uczyła obowiązkowego języka rosyjskiego) oraz Dyplom 
Uznania z 8 marca 1954 r. przyznany z okazji Międzynaro-
dowego Dnia Kobiet przez Piechowickie Zakłady Metalowe ( 
prekursora późniejszej „Karelmy”), za wybitne osiągniecia w 
pracy masowo-politycznej ( ciekawy twór językowy- sic!) za-
wodowej i społecznej Dyplom Uznania przyznawany jak po-
przedni z okazji 8 marca w r.1962 r. przez Prezydium Powiato-
wej i Miejskiej Rady Narodowej w Jeleniej Górze z wyrazami 
uznania i podziękowania za ofiarną pracę oświatową i spo-
łeczną dla dobra młodego pokolenia na Dolnym Śląsku. Bliski 
jeszcze pamięci wielu starszych pokoleń piechowiczan ówcze-
sny „szeryf” Piechowic- Aleksy Fiedoruk jako przewodniczący 
Prezdium Miejskiej Rady Narodowej Piechowic sygnował swo-
im podpisem z dn. 4.X.1969 r. Dyplom wyrażający serdeczne 
podziękowania w imieniu Prezydium i Rady Narodowej oraz 
społeczeństwa Obyw. Halinie Medweckiej za długoletnią pra-
cę w nauczaniu  i wychowaniu młodzieży na tutejszym terenie 
(tekst dosłowny).
Potem pojawiły się inne dowody uznania nadane na wnioski 
władz lokalnych jak: Medal XXX- lecia PRL ( 1944-1974) przy-
znany w 1974 r. oraz najwyższy dowód ówczesnego uznania 
dla mieszkańców Piechowic Odznaka „ Za zasługi dla rozwoju 
Piechowi” przyznana 13.X.1981 r. ( nr leg. 161)
Jaką była w życiu codziennym? Pamiętamy Ją jako osobę, która 
mimo wyraźnego upływu lat cieszyła się ciągle dobrym zdro-
wiem. Jej pracodawcy zawsze podkreślali, że należała do osób 
wyjątkowo rzadko korzystających ze zwolnień lekarskich. 
Powszechna była nawet opinia, że ci piechowiczanie, którzy 
przybyli do nas  ze Wschodu należą do ludzi zahartowanych 
i zdrowych. W szkołach powszechnie określano Ją i to z peł-
ną życzliwością jako „Babcię”. Wyróżniała się wiekiem wśród 
większości młodej kadry nauczycielskiej. 
Z posiadanej dokumentacji nie za wiele wiemy o Jej życiu 
rodzinnym. I tu wdzięczny będę, gdy ktoś będzie mógł tę 
lukę uzupełnić. W czasie  swojego pobytu Suwalszczyźnie 
20.VIII.1922 urodziła córkę Halinę, która po wyjściu za mąż 
i pod nazwiskiem Spalle mieszkała w Jelenogórskiem, należąc 
do liczących się osobistości. Zmarła 4.IX.2001 r. i została po-
chowana na piechowickim cmentarzu komunalnym.
Wnuczka Haliny Medweckiej -  Konstancja Halina urodzona 
30.V.1945 pod pełnym nazwiskiem Surmacz-Małochleb popu-
larnie zwana Tuśką zmarła 4.XI 2015 r. i została pochowana 
jak babcia i matka na piechowickim cmentarzu komunalnym. 
Za swoją działalność społeczną została uhonorowana wyso-
kim odznaczeniem państwowym Krzyżem Oficerskim Orderu 
Odrodzenia Polski. Niewiele osób pochowanych na tym cmen-
tarzu może się poszczycić takim odznaczeniem. O ile wiem 
otrzymał je za swoją długoletnia działalność Zdzisław Babkie-
wicz, Jerzy Hubert Modrzejewski ( poseł na Sejm X kadencji) i 
chyba Aleksy Fiedoruk.
Halina Medwecka zmarła 28 lipca 1986 r. i została pochowana 
na piechowickim cmentarzu.
Moje krótkie wspomnienie o Halinie Medweckiej oparłem w 
całości na materiałach, które niegdyś zostały przekazane do 
Izby Tradycji, jaka istniała na I piętrze budynku nad ówczesną 
„Kolorową”, a którą to Izbę zlikwidowano dla celów mieszka-
niowych. Materiały tam zdeponowane rozeszły się po różnych 
właścicielach, kolekcjonerach lub po prostu zostały zaprzepasz-
czone. Szczególnym trafem dotarły do mnie akurat te o Halinie 
Medweckiej i umożliwiły mi napisanie tych wspomnień.  Mam 
jednak prośbę do ewentualnych przedstawicieli dalszej rodzi-
ny- chętnie przekaże je do ich użytku. 
Warto także  wspomnieć, że jedną z głównych inicjatorek i re-
alizatorek założenia piechowickiej Izby Tradycji początkowo 
ulokowanej w Szkole Podstawowej nr 1 w Piechowicach  była 
ówczesna nauczycielka historii Danuta Superson.

Zdzisław Gasz 
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,,Zamyślamy się jaka ma być eduka-
cja, (…) aby człowiek był użytecznym 
i szczęśliwym.”

Stanisław Staszic

 Współczesna szkoła wymaga wielokierun-
kowych działań, które warunkują optymalne wypeł-
nianie jej społecznej funkcji i jednocześnie wpływa-
ją na wysoką jakość pracy placówki.  W tradycyjnym 
ujęciu zadaniem szkoły jest nauczanie, wychowa-
nie i opieka. Głównym celem zaś, wszechstronny  
i harmonijny rozwój ucznia. Ważne jest, aby szkoła miała 
swój charakter i niepowtarzalną atmosferę.
  Szkoła Podstawowa nr 1 stwarza uczniom dobre 
warunki do rozwoju. Dzieci korzystają z pracowni kom-
puterowej i sali językowej, nowoczesnego boiska i hali 
sportowej oraz placu zabaw. Sale uczniów klas  I-III zo-
stały doposażone w nowe pomoce dydaktyczne takie jak 
rzutniki, klocki, liczydła i gry dydaktyczne. W klasach 
znajdują się również dywany na których uczniowie  maja 
możliwość zabawy podczas lekcji i przerw. Dzięki pomo-
cy Rodziców klasy drugiej podczas ferii zimowych udało 
nam się odświeżyć salę lekcyjną.   
     Pracujemy z uczniami w  oparciu o najnow-
sze programy kształcenia ogólnego, zachęcamy do 
działania i doświadczania. Przygotowujemy dzie-
ci do świadomego i racjonalnego funkcjonowania 
 w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych 
ról społecznych. Kultywujemy tradycje, wychowujemy 
uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, to-
lerancji oraz sprawiedliwości społecznej. Szanujemy pra-
wa i godność człowieka.      
 Staramy się tworzyć środowisko wspie-
rające uczenie się i zaspakajać indywidual-
ne potrzeby edukacyjne naszych uczniów poprzez 
sprawiedliwy i motywacyjny system oceniania, pro-
pagowanie aktywnych metod nauczania, promowania 
uczniów w środowisku lokalnym, wspieranie ich udziału  
w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkol-
nych, olimpiadach i zawodach sportowych. 
     Od września w naszej szkole odbyło się wiele im-
prez o charakterze profilaktycznym, kulturalnym 

i sportowym, w których udział brali zarówno uczniowie 
szkoły jak i zaproszeni goście. Jednym z większych wyda-
rzeń były Jasełka, które zintegrowały społeczność szkolną 
i lokalną. Systematycznie doposażamy bibliotekę szkolną 
w nowe lektury i literaturę dla młodzieży. Od drugiego 
semestru uruchomiliśmy dziennik elektroniczny.
 Obecnie dążymy do pozyskania dodatkowych 
środków finansowych z funduszy europejskich w celu za-
gospodarowania czasu wolnego uczniów i rozwijania ich 
zainteresowań oraz kompetencji kluczowych. 
 Żadna szkoła nie jest organizacją siebie samej, ale 
instytucją świadczącą usługi edukacyjne przede wszyst-
kim dla swoich uczniów, ale również dla ich rodziców. 
Zależy mi, aby rodzice i uczniowie mieli satysfakcję z wy-
boru naszej szkoły. 
 Chciałabym stworzyć  taką szkołę, do której 
wszyscy mają zaufanie i która będzie cieszyła się do-
brą opinią w środowisku lokalnym. Jednak bez stwo-
rzenia wspólnoty zadaniowej uczniów, rodziców  
i pracowników szkoły trudno mówić o wysokiej ja-
kości pracy i dobrej edukacji. Tylko taka szkoła nie 
boi się przyszłości. Chciałabym, aby placówka wy-
różniała się w środowisku, aby każdy uczeń, rodzic 
 i pracownik mógł powiedzieć ,,moja szkoła – to dobra 
szkoła”. Dołożę wszelkich starań, aby szkoła była efek-
tywnie zarządzana i skutecznie realizowała wszystkie za-
łożone zadania, żeby była organizacją uczącą się i zarzą-
dzającą wiedzą tak, aby każde dziecko odniosło sukces na 
miarę jego możliwości.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr  1
w Piechowicach

Monika Filuś

Nowe oblicze 
Szkoły 

Podstawowej nr 1
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 Był to niewątpliwie ukłon Mistrza w stronę 
mieszkańców Piechowic noszących w sobie potrzebę 
obcowania ze sztuką perfekcyjną, którym to spotkanie 
dedykował. Satyryczne opowieści, anegdoty, sztuka i sal-
wy śmiechu- tak najkrócej można opisać to, co działo się 
podczas tego spotkania. Paweł Trybalski to nie tylko ar-
tysta malarz wielkiego formatu, to także świetny satyryk 
( świadczy o tym chociażby zdobyta prze niego nagroda 
Złotej szpilki na Satyrykonie w Legnicy), który tego dnia 
z wielkim poczuciem humoru prezentował gościom za-
bawne scenki ze swojej bogatej, artystycznej biografii. 
 Za nieprzeciętną twórczość, kunszt malarski 
i dobrą energię Mistrz był często nagradzany gromki-
mi oklaskami przez fantastyczną piechowicką publicz-
ność. Publiczność ta równie głośnymi brawami powitała 
na piątkowym spotkaniu Lidię Sokal – Trybalską. Jako 
uznana i doświadczona malarka oraz portrecistka często 
wspiera ona swojego męża w jego twórczych działaniach 
będąc najlepszym doradcą. 

 Później były życzenia, upominki i gratulacje, któ-
re wielkiemu artyście złożyli między innymi Burmistrz 
Piechowic pan Jacek Kubielski oraz Przewodniczący Rady 
Miasta pan Józef Nadolny, a także indywidualne rozmo-
wy z Mistrzem. To była wielka przyjemność i zaszczyt 

móc gościć w progach Piechowickiego Ośrodka Kultury 
Pawła Trybalskiego- artystę, malarza, którego obrazy 
prezentują największe, znane galerie na całym świecie. 
W 2010 roku został nagrodzony najbardziej prestiżowym 
polskim odznaczeniem, medalem Zasłużony Kulturze 
Gloria Artis. Często określany jako polski Salvador Dali, 
zamieszkał w Michałowicach i od wielu lat jest mieszkań-
cem oraz Honorowym Obywatelem Piechowic.
 
Pełna relacja filmowa ze  „Spotkania z Mistrzem” dostęp-
na jest na stronie internetowej www.24jgora.pl 
 

POK

Spotkanie z Mistrzem
28 lutego br. w galerii wystawowej Piechowickiego Ośrodka Kultury odbyło się niepowta-
rzalne, kameralne spotkanie z wielkim artystą Pawłem Trybalskim.

7-letni wirtuoz
Dnia 5-go lutego 2020 roku odbył się koncert w Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Gó-
rze, w której po raz pierwszy wystąpił publicznie i zaprezentował swoje umiejętności szero-
kiej publiczności, niespełna siedmioletni mieszkaniec Piechowic - Miłosz Jaworski. 

 Miłosz we wrześniu 2019r. rozpoczął sys-
tematyczną naukę fortepianu pod okiem  Ewy Lu-
dwickiej-Hołodziuk  w Państwowej Szkole Muzycz-
nej I stopnia im. J. Garści w Cieplicach. 
 Najmłodszy solista wykonał utwór fortepia-
nowy autora  Thierrego Schanna pt:”Beginning & 
Boogie”.

 Gratulacje!
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 Piechowiccy Seniorzy nie pierwszy raz udowod-
nili, że dobra zabawa i humor nie są zależne od daty uro-
dzenia. Do tańca przygrywał lubiany przez nas zapew-
niający świetną zabawę i fantastyczną atmosferę Zespół 
Muzyczny Fiord p. Marka Fliegera. Atrakcją były prowa-
dzone przez Dominikę Idziak członkini zespołu  zabawy 
ruchowe i konkursy. Różnorodność i ilość oferowanych 
uczestnikom konkursów  zaskoczyła i w miarę upływu 
czasu gorączka bawiących się rosła powodując ekspansję 
świetnej atmosfery. Rozpoczęliśmy loterią walentynkową 
– losowanie wśród wszystkich serduszek, następnie kon-
kursy ruchowe grupowe tańce i hulańce w rytmie przy-
śpiewek, dla pań szybkie zakupy, dla panów próba sił i 
koncentracji oraz grupowego śpiewania.
 Najbardziej wystylizowani (na zdjęciu) walczy-
li o najciekawszą charakteryzację. Należy podziwiać 
kreatywność, pomysłowość i wykonanie wielu kreacji.                                            
Inscenizacja  wyreżyserowana przez zespół Fiord, pro-
fesjonalne przeplatanie bloków tanecznych  zabawami i 
konkursami potwierdza głosy balowiczów, że było super 
wesoło i radośnie – będzie co wspominać.
 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w naszej zakładce na 
stronie Piechowickiego Ośrodka Kultury i facebooku na 

stronie  PZERiI koło nr 9 w Piechowicach
 Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodziliśmy 
podniośle, pysznie i wesoło przy muzyce w rytmach lati-
no. Do tego żeby było pysznie przyczyniło się nasze koło, 
a żeby było wesoło organizator POK  oraz Burmistrz Mia-
sta i Rada Miasta. Radość przyniosły życzenia oraz loso-
wane prezenty i upominki.  Spotkamy się znów za rok
 11 marca 2020 r. uroczyście zakończony wystę-
pem naszych Szklarek został otwarty powstały w ramach 
rządowego programu Senior + „ Klub Senior+” przy ul. 
Kamiennej w Piechowicach. Wielu naszych członków za-
dawało pytania czy jest to nasza agenda. Wyjaśniam że 
jest to oddzielna jednostka miejska pod kierownictwem 
MOPS. Zarząd  Koła nr 9 wyraża zadowolenie o powsta-
niu w naszym mieście drugiej organizacji zajmującej się 
środowiskiem Seniorów. Uwzględniając tematykę ofero-
wanych przez Klub usług tożsamy w wielu punktach z re-
alizowanymi przez nas zadaniami oferujemy współpracę 
i współdziałanie dla dobra środowiska Seniorów. Mamy 
dla kogo działać i rozwiązywać problemy, gdyż w naszym 
mieście jest około 2000 mieszkańców w wieku powyżej 
60 lat.  

Zarząd Koła nr 9

Zgodnie z zapowiedzią w poprzednim informatorze przedstawiam relację z kończącego 
tegoroczny karnawał,  u seniorów Balu Przebierańców odbytego 22 lutego.

 KOŁO NR 9 
PZERiI 

INFORMUJE 

Ograniczenie dostępu do ZUK

W celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa 
COVID-19 oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo i 
troskę o mieszkańców, od poniedziałku 16 marca 2020 
r. do 31 marca  2020 roku włącznie, wprowadzam na-
stępujące zasady obsługi klienta:
Kontakt osobisty będzie możliwy tylko w wyjątkowych 
sytuacjach po uprzednim zgłoszeniu sprawy telefo-
nicznie i ustaleniu, czy kontakt osobisty w przedmio-
towej sprawie jest konieczny. Klient zostanie poinfor-
mowany kiedy i jakie dokumenty należy przedłożyć, 
aby sprawę załatwić. Klientom (w uzasadnionych przy-
padkach) będzie wyznaczana indywidualna godzina 
przyjęcia, tak by ograniczać kontakty osobiste do nie-
zbędnego minimum.
Sprawy związane z organizacją pogrzebów będzie 
można załatwić osobiście po wcześniejszym kontakcie 

telefonicznym pod numerem: 75 76 12 165  lub e-mail: 
zuk@piechowice.pl
Pozostałe sprawy będzie można załatwić wyłącznie te-
lefonicznie bądź poprzez e-mail.  Urzędnicy pozosta-
ją dostępni w godzinach pracy Spółki, (tj. od 7.00 do 
15.00) – we wszystkich sprawach należy kontaktować 
się z nimi telefonicznie oraz mailowo.
Przyjmowanie interesantów w sposób bezpośredni po-
zostaje zawieszone do odwołania.
Wszystkie umówione wcześniej spotkania i wizyty zo-
stają odwołane.
Płatności z tytułu podatków i wszelkiego rodzaju opłat 
przyjmowane będą wyłącznie drogą elektroniczną 
(przelewową) za pośrednictwem bankowości elektro-
nicznej - nr konta: 03 2030 0045 1110 0000 0313 9650.
Za powstałe niedogodności i utrudnienia przepra-
szamy, ale wynikają one z dbałości o bezpieczeństwo 
wszystkich mieszkańców.
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NOWINKI z JEDYNKI 
 fb/sp1piechowice 

 sp1piechowice 
   www.sp1piechowice.ovh 

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

 

  Rodzice naszym wsparciem 

Rodzice to ważny podmiot naszej placówki. Pomagają nam        
zrealizować wiele pomysłów, by szkoła, do której uczęszczają        
piechowickie dzieci i młodzież, była przyjazna, bezpieczna i        
piękna. Wielokrotnie doświadczaliśmy wsparcia rodziców w      
naszych przedsięwzięciach, akcjach czy codziennych sytuacjach.      
Jedną z ostatnich inicjatyw rodzicielskich był zakup farb i         
pomalowanie sali nr 12. W wolnym czasie rodzice uczniów klasy          
drugiej wraz z   
wychowawczynią 
stworzyli 
dzieciom 
zupełnie nowy  
anturaż miejsca  
codziennej nauki,  
zabawy i  
odpoczynku. 
Jesteśmy 
wdzięczni za  
każdy gest  
rodzicielskiej 
pomocy, gdyż  
daje to nam   
poczucie, że  
wspólnie dbamy o dobro naszych dzieci i w podejmowanych         

przez nas działaniach nie pozostajemy sami.  

 

 Kolejne sukcesy naszych uczennic 

Zakończył się etap wojewódzki konkursu Zdolny Ślązak z języka         
angielskiego i języka polskiego. Karolina Krystowska, uczennica       
klasy VII a, i Karolina Zawlik, uczennica klasy VII b, uzyskały           
tytuł LAUREATA konkursu. Karoliny otrzymują przywilej      
zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów      
konkursowych, co jest równoznaczne z uzyskaniem z tych        
egzaminów najwyższego wyniku. Uczennice będą przyjęte w       
pierwszej kolejności do wybranej przez siebie szkoły       
ponadpodstawowej. 
Milena Turniak, uczennica klasy VI b, została finalistką        
ogólnopolskiego konkursu literackiego Polonus. Milena     
wykazała się talentem pisarskim. Otrzymała medal finalisty i        
wyróżnienie Orła literackiego. Dziewczęta są dumą naszej       
szkoły. 

 

Najlepsi na Dolnym Śląsku 

9 marca odbyły się w Jakuszycach Mistrzostwa Dolnego 
Śląska. Złoty medal zdobył 
Kamil Piechulski, 
wiecemistrzynią Anna Gancarek, 
a na najniższym stopniu podium 
uplasowali się Julia Tarnawska i 
Radosław Jośko.  

 

Dziennik elektroniczny …  już działa. 

Od drugiego semestru rozpoczęliśmy proces wdrażania      
dziennika elektronicznego w naszej szkole. Po szkoleniach       
nauczycieli zostały przeprowadzone także szkolenia dla      
rodziców. Do czerwca tego roku dziennik elektroniczny będzie        
funkcjonował na zasadzie wersji pilotażowej. Równocześnie      
prowadzona będzie dokumentacja papierowa. Mamy nadzieję,      
że ta inicjatywa ułatwi rodzicom sprawną i skuteczną        
komunikację ze szkołą oraz bieżące monitorowanie postępów       
w nauce i zachowaniu swoich dzieci. Liczymy na wsparcie i          
wyrozumiałość podczas okresu pilotażowego. 

 

  Akcje charytatywne kluczem do serc potrzebujących 

W naszej szkole podejmuje się wiele działań, które budują w          
uczniach empatię, uczą tolerancji, kształtują kompetencje      
kluczowe – inicjatywność i przedsiębiorczość. W ostatnich       
dniach została przeprowadzona loteria, z której dochód       
przeznaczono na rehabilitację niepełnosprawnego chłopca.     
Uczniowie, kupując los, mogli wygrać książkę, zabawkę, grę,        
puzzle, a także szkolne przywileje, a wśród nich dzień bez          
pytania. Ta akcja odbywała się w ramach konkursu        
Przedsiębiorcza szkoła- przedsiębiorczy uczeń. Trwa również      
inna akcja- zbiórka nakrętek pod hasłem Dla Ciebie tylko         
nakręteczka, a dla mnie nadziei na zdrowie iskiereczka. Zebrane         
nakrętki zostaną przekazane Fundacji Słoneczko, by pomóc       
dzieciom walczącym z różnymi chorobami.  

  

Pierwszoklasiści na… START 

24 lutego powitaliśmy w progach Jedynki naszych przyszłych        
uczniów i ich rodziców. Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor,        
przedstawiając ofertę edukacyjną i wychowawczą szkoły.      
Następnie goście udali się do klas, w których odbywają się          
zajęcia edukacji wczesnoszkolnej. Dzieci mogły wziąć udział w        
zajęciach kodowania, warsztatach plastycznych i     
przyrodniczych. Przekonały się także, jak wielką frajdę       
sprawia wykorzystywanie w nauce narzędzi technologicznych.      
Mamy nadzieję, że spotkamy się z odwiedzającymi nas        
przedszkolakami we wrześniu, gdy rozpoczną naukę w naszej        
szkole. 
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System gospodarowania odpadami ko-
munalnymi to nie tylko odbiór śmieci  
z naszego przydomowego śmietnika, ale sze-
reg czynników, które składają się na funk-
cjonowanie tego systemu, a co za tym idzie 
na jego koszty. 
 Największą część opłaty za odpa-
dy stanowi ich odbiór i transport na wysypisko  
i ich unieszkodliwienie. Te dwie składowe stanowią około 
90% całości opłaty. W roku 2020 drastycznie wzrosły opła-
ty za paliwo i energię oraz koszty pracownicze co miało 
bezpośredni wpływ na wzrost kosztów obsługi systemu. 
Zagospodarowanie odpadów wzrosło dwukrotnie już w 
roku 2019. Pierwsza podwyżka na wysypisku w Ścięgnach 
- Kostrzycy miała miejsce w marcu 2019 r., kolejna we 
wrześniu 2019 r. Ze względu na drastyczny wzrost opłat 
środowiskowych a w szczególności opłaty marszałkow-
skiej za składowanie odpadów zarządzający wysypiskiem 
w Kostrzycy zapowiadają kolejne podwyżki na rok 2020 r. 
Dla porównania, w 2014 r. jednostkowa stawka tej opłaty 
dla pozostałości z sortowania wynosiła 73,60 zł za 1 tonę, 
w roku 2019 wynosiła już do 170 zł, a w roku 2020 wzrosła 

aż do  270 zł. 
 Kolejnym składnikiem systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi jest zapewnienie czystości i po-
rządku w przestrzeni publicznej miasta, sprzątanie skwe-
rów i parków, zbieranie śmieci z koszy ulicznych i przy-

stanków oraz z miejsc gdzie odpady zostają podrzucane, w 
tym rowów i lasów będących terenem gminy. 
W Gminie dostępny jest także otwarty przez sześć dni w 
tygodniu Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunal-
nych na terenie spółki ZUK, w którym mieszkańcy po-
noszący opłatę na rzecz gospodarowania odpadami mogą 
nieodpałatnie oddać problematyczne odpady wytwarza-
ne w gospodarstwie domowym, w tym wielkogabaryty, 
sprzęt agd i rtv, opony i inne. 
 Ponadto w skład systemu wchodzą także takie 
koszty jak: obsługa administracyjna systemu, w tym rów-
nież windykacja i egzekucja opłaty za odpady, informacja 
i edukacja ekologiczna, materiały i wyposarzarzenie takie 
jak chociażby kosze uliczne czy torebki na psie odchody. 
Należy także wskazać, że cały ten system śmieciowy 
musi się samofinansować, co oznacza, że wnoszone przez 
mieszkańców opłaty muszą równoważyć się z wydatkami. 
W budżecie gminy są to środki szczególne  i pod żadnym 
pozorem nie mogą one zostać przeznaczone na inny cel. 
Przepisy prawa nie pozwalają też aby gmina dopłacała do 
śmieci bez  narażania się na wysokie kary. 

Monika Śpiewak
Inspektor  ds. gospodarowania odpadami

Mieszkańcu, czy wiesz co wcho-
dzi w skład opłaty za śmieci ?

Minęło pół roku funkcjonowania nowej Szkole 
Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła w Piechowi-
cach.
  
 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II swoją dzia-
łalność rozpoczęła od września 2019 roku. Za nami pierwsze 
półrocze funkcjonowania szkoły. Utworzenie placówki poprze-
dziło wiele spotkań i dyskusji z władzami miasta, przedstawi-
cielami kuratorium oświaty, radnymi oraz rodzicami. Marzec 
2019 roku był ostatecznym terminem na jakiekolwiek zmiany. 
Trzy lata nieokreślonego stanu, w którym pozostawało gimna-
zjum w związku z nieprzekształceniem go w tamtym czasie w 
szkołę podstawową spowodowało brak możliwości pozyskania 
środków finansowych na doposażenie przekształconej szkoły 
podstawowej. Przez dwa pierwsze lata wprowadzania reformy 
rząd przeznaczył największe wsparcie finansowe na takie prze-
kształcanie szkół, zwłaszcza na szkoły podstawowe przekształ-
cane z gimnazjów. Nasza szkoła z powodu późnego jej prze-
kształcenia, już za czasów nowego Burmistrza i Rady Miasta, 
nie mogła skorzystać z tych funduszy. Szkoda. 
     Dwadzieścia lat funkcjonowania w budynku gimna-
zjum spowodowała, że wyposażenie placówki dostosowano 
przede wszystkim do tej grupy młodzieży. Wyzwaniem dla 
władz miasta i pracowników szkoły było stworzenie warun-
ków do nauki zwłaszcza uczniom z edukacji wczesnoszkol-

nej oraz klas IV, V i VI. Zakupiono meble, stoliki i krzesła do 
wszystkich sal lekcyjnych, które są dostosowane do wieku i 
wzrostu uczniów. Utworzono świetlicę przeznaczoną przede 
wszystkim dla uczniów z klas młodszych, choć korzystają 
z niej i starsze dzieci. Doposażono bibliotekę w lektury i książ-
ki, również dostosowane do wieku uczniów. Zakupiono wiele 
pomocy dydaktycznych. Jednak największym przedsięwzię-
ciem finansowym było wybudowanie boiska wielofunkcyjnego. 
Wszystkie inwestycje były finansowane z budżetu miasta.
W szkole prężnie działa Rada Rodziców. Dzięki jej staraniom 
zmienił się wizerunek holu. Rada rodziców nie tylko pozyskuje 
fundusze, ale i wspiera szkołę we wszystkich aspektach dzia-
łalności, podpowiada, służy dobrą radą. Nauczyciele podejmują 
działania w celu doskonalenia swoich umiejętności. Życzliwość 
rodziców, nauczycieli oraz chęć współpracy sprzyja dobrej at-
mosferze.
 Radni Miasta Piechowice zdecydowali, że Szkoła Pod-
stawowa nr 2 będzie nosiła imię takie jak gimnazjum, czyli Jana 
Pawła II. Ksiądz Ryszard Soroka ufundował szkole sztandar, co 
było dla szkoły dużym wsparciem, za co serdecznie dziękujemy.  
 Przed szkołą wiele wyzwań. M.in. uporządkowanie te-
renu i remont szkolnej stołówki.
 Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2

im. Jana Pawła II w Piechowicach
Elżbieta Piątkiewicz-Pałka
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PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 1
Co słychać w 
Chatce 
Puchatka?

Bal Karnawałowy
 
 Miesiąc luty w Chatce Puchatka” rozpoczął się, 
jak na okres karnawału przystało - balem karnawało-
wym. Zabawa odbyła się w pięknie  nowo odmalowanej 
sali. Dzieci przebrane w przeróżne stroje bawiły się wy-
śmienicie pod prze-
wodnictwem wodzi-
reja. Tańce i zabawy  
Podczas balu odbyła 
się również okoliczno-
ściowa sesja zdjęciowa, 
dzięki czemu dzieci 
będą miały wyjątkową 
pamiątkę z tego ra-
dosnego wydarzenia. 
Dziękujemy rodzicom 
za zaangażowanie w 
przygotowanie dla 
swoich  pociech stro-
jów karnawałowych.  
 
Ferie na Wesoło
 
Ferie zimowe nie roz-
pieszczało nas w tym roku aurą typową dla tej pory 
roku. Jednak nic nie stało na przeszkodzie by spędzić 
je w radosnej atmosferze. Zarówno młodsze, jak i star-
sze grupy wykorzystały ten czas w stu procentach. Mia-
ły możliwość uczestniczenia w zawodach sportowych 
na hali sportowej przy szkole podstawowej nr 1 w Pie-
chowicach, eksperymentowały przy budowie wulkanu, 
tworzyły kule ze sztucznego śniegu czy też wybrały się 
do zaaranżowanej w sali ogólnej przedszkola - sali ki-
nowej, gdzie oglądały film animowany: „ Król lew”.  
Każdy dzień zapisywał się innym wydarzeniem. A 
wszystko po to, by po zakończeniu ferii dzieci wróciły do 
swoich sal wypoczęte i pełne energii.

Przedszkole Samorządowe nr 1

INFORMAC JA

Z powodu  ogłoszenia  na terenie całego kraju zagrożenia epidemiologicznego, w celu ochrony zdrowia 
klientów,  jak i pracowników  -  Zakład Usług Komunalnych Spółka z o. o. w Piechowicach w imieniu Kar-
konoskiego Centrum Gospodarki Odpadami Spółki z o. o.  w Bukowcu informuje, że Punkt Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych w Piechowicach przy ul. Bocznej 15 z dniem  18 marca 2020 roku zostaje 
zamknięty do odwołania.

Prosimy o wyrozumiałość, a za ewentualne utrudnienia przepraszamy. 
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PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2

 W piątek 6  marca br. po raz kolejny odbył się mię-
dzyprzedszkolny turniej szachowy o puchar przechodni. 
Spotkały się dzieci z obu Piechowickich przedszkoli. Sala 
grupy Jeżyków z przedszkola „Pod Czerwonym Mucho-
morem” zamieniła się w arenę szachowych zmagań. Dwu-
nastu młodych piechowiczan wzięło udział w turnieju 
szachowym dla przedszkolaków, który został prowadzony 
oraz sędziowany przez pana Leszka Rębisza. Turniej odbył 
się w spokojnej atmosferze, przedszkolaki w pełnym sku-
pieniu zastanawiali się nad każdym oddawanym ruchem 
na szachownicy. Tym razem puchar przechodni zdobyli 
mali szachiści z naszego przedszkola.
 Puchar  będzie dumnie eksponowany w sali star-
szaków do kolejnych rozgrywek szachowych z kolegami z 
przedszkola Samorządowego Nr 1.

Co słychać u naszych absolwentów ?

 W  czwartek 26 
lutego grupę Misiów 
odwiedził Miłosz, 
absolwent naszego 
przedszkola i starszy 
brat Marcela i Mau-
rycego.  Miłosz jest 
uczniem 1. klasy Pań-
stwowej Szkoły Mu-
zycznej I st. im. Janiny 
Garści w Cieplicach, 
w której uczy się gry 
na pianinie. Podczas 

dzisiejszego spotkania 
Miłosz opowiedział przedszkolakom, jak wygląda jego 
dzień w szkole muzycznej, o tym, co robi i czego się uczy 
oraz o ćwiczeniach, które musi wykonywać samodzielnie 
w domu. Pokazał jak pisze się nuty oraz jak się je odczytu-
je. Dzieci ze skupieniem słuchały starszego kolegi i z uwa-
gą obserwowały jego grę na pianinie. Na koniec swojego 
muzycznego występu Miłosz zagrał własną kompozycję, 
którą zebrani nagrodzili gromkimi brawami.
 Przy okazji odwiedzin naszych absolwentów dzie-
ci mogą dowiedzieć się o sukcesach, pasjach oraz wspo-
mnieniach z przedszkola swoich kolegów. Takie spotkania 
wyzwalają ciekawość, a dzieci zyskują doświadczenie. 
Bardzo dziękujemy Miłoszowi i jego Rodzicom za odwie-
dziny i mile spędzony czas. Naszemu absolwentowi życzy-
my sukcesów w szkole oraz realizacji wszystkich marzeń i 
zapraszamy ponownie

Uczę się bezpiecznie żyć

 Dnia 3 marca trójka starszaków Oliwia, Melisa i 
Wiktor wzięli udział w półfinale konkursu „Uczę się bez-

piecznie żyć”, który ma 
na celu podnosić poziom 
świadomości bezpie-
czeństwa ekologicznego 
dzieci, młodzieży i osób 
dorosłych oraz podmio-
tów prawnych. Przedszkolaki musiały zmierzyć się z sze-
rokim wachlarzem wiedzy na temat bezpieczeństwa. W 
pełnej mobilizacji oraz odrobinie stresu odpowiadały na 
pytania, które były zadawane przez ratownika medycz-
nego, strażaka, przedstawiciela straży ochrony kolejowej 
oraz przed szkoleniowcami               z Karkonoskiego Klubu 
Owczarka Niemieckiego – dzieci pokazały jak należy za-
chować się                  w czasie ataku psa, odpowiadały jak 
należy zachować się, gdy zauważą pożar czy wykonywały 
zadanie jak poprawnie segregować odpady. Dla dzieci była 
to wielka przygoda, której wrażeniami dzieliły się z kole-
gami z grupy przedszkolnej przez kolejne dni. 

Poznajemy pracę 
i pasję naszych 
Rodziców

 Od początku 
roku szkolnego w przed-
szkolu realizowany jest 
projekt „Bohater tygo-
dnia”. Realizując jego 
zadania grupa Zającz-
ków w minionym tygodniu uczestniczyła w zajęciach w 
POK prowadzonych przez mamę Ingi, Panią Ewę Ro-
mańską. Przede wszystkim średniaki poznały specyfikę 
ośrodka kultury, dowiedziały się, że galeria jest nie tylko 
handlowa, a w  bibliotece znajduje się niezliczona ilość 
książek. Podczas wizyty w POK dzieci miały niesamowitą 
okazję podziwiać prace Pana Pawła Trybalskiego, a tym 
samym otrzeć się o sztukę najwyższych lotów. Odbyły się 
także warsztaty plastyczne podczas których dzieci próbo-
wały dorównać Mistrzowi. 
 Na zaproszenie Państwa Zapotockich-Zapalskich 
i Taty Ingi, Pana Damiana Romańskiego dzieci poznały 
tajniki  produkcji schodów. Poznały różne gatunki drew-
na, porównywały faktury różnych materiałów i wykony-
wały własne, drewniane wizytówki. Dużą radość sprawi-
ła dzieciom pomoc w wykonaniu skrzynki na zabawki, 
która stanie w sali Zajączków. Dziękujemy rodzicom za 
zaangażowanie i przybliżenie dzieciom specyfiki swoich 
zawodów.

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2
Bożena Woś

Zwycięstwo w Turnieju szachowym
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 Taka kobieca siła była wyraźnie odczuwalna 6 
marca, gdy sala widowiskowa POK ok., godz.16.00 po 
brzegi wypełniła się  uśmiechami, dobrym humorem  i 
wspaniałą atmosferą. 
 Przy wejściu na każdą z Pań czekały kwiaty ufun-
dowane z myślą o kobietach przez Burmistrza Piechowic 
Jacka Kubielskiego, los na loterię pełną niespodzianek i 
słodki poczęstunek zapewniony przez PZERiI koło nr 9 
w Piechowicach.
 Piękne życzenia składali tego dnia wszystkim Pa-
niom między innymi: Jacek Kubielski- Burmistrz Miasta 
Piechowice,  Józef Nadolny-  Przewodniczący Rady Mia-
sta i Henryk Janowski-Przewodniczący PZERiI Koła nr 
9 w Piechowicach, życząc zdrowia, miłości, uśmiechu i 
samych pogodnych dni.
 Uśmiech i wiele radości zafundował także wszyst-
kim obecnym Moises Bethencourt Mendoza pochodzący 
z Teneryfy, a zamieszkały na Dolnym Śląsku znakomity 
muzyk, wokalista i aranżer. Gorące rytmy latino tak bar-
dzo spodobały się widowni, że nogi Pań i Panów same 
rwały się do spontanicznego tańca, tworząc tym samym 
parkiet między stolikami.  Na prośbę wszystkich obec-
nych Moises złożył obietnicę powrotu do Piechowic i ko-
lejnego występu.
  To nie koniec niespodzianek,  z których tego dnia 
mogły skorzystać Panie. W loterii rozlosowano łącznie 44 
nagrody, w tym słodkości ufundowane przez męską część 
Rady Miasta Piechowice oraz liczne vouchery zaspono-
sorowane przez Pałac Pakoszów, Hutę Julia, Restaurację 
„Kociołek”, Kwiatownię Marty, Kwiaciarnię „Talea” i fir-
mę „Jelenia Plast”.  Dodatkowo Panie mogły też skorzy-
stać z pielęgnacyjnego zabiegu na dłonie wykonywanego 
przez Panią Elżbietę Kaciłowicz.
 Tego dnia każda z mieszkanek naszego miasta 

mogła się poczuć wyjątkowo, na chwilę spowolnić bieg 
codzienności, uśmiechnąć się i odprężyć. Kolejną propo-
zycją adresowaną do Pań był tego dnia koncert muzyki 
klasycznej, który rozpoczął się o godzinie 18.00 w sali ba-
rokowej Pałacu Pakoszów. W odróżnieniu od rozrywko-
wej formuły oferowanej przez POK była to fortepianowa 
uczta muzyczna dla miłośników tego rodzaju muzyki.
 Jest nam niezmiernie miło, że obydwie propozy-
cje cieszyły się dużym zainteresowaniem Pań i każda z sal 
była wypełniona po brzegi. Świadczy to o tym, że kobiety 
chcę świętować tego dnia i  skorzystały z tej różnorodnej 
oferty. Gratulujemy wszystkim  Paniom, że z okazji Dnia 
Kobiet znalazły czas dla siebie. Czas na  spotkanie, czas na 
radość, odpoczynek i uśmiech. 
 Gratulujemy także  Panom, że dzięki ich zaanga-
żowaniu i pomocy kobiety w Piechowicach mogły  poczuć 
się ważne, docenione oraz szczęśliwe. 
 Serdeczne podziękowania za  pomoc w organiza-
cji  DNIA KOBIET W PIECHOWICACH  oraz ufundo-
wanie wielu atrakcyjnych upominków kierujemy do:
*  Pana Jacka  Kubielskiego Burmistrza Miasta Piechowice
* Pana Józefa Nadolnego Przewodniczącego Rady Miasta 
Piechowice oraz Panów: Radosława Bieńka, Jacka Kamiń-
skiego, Marciana Ramskiego, Pawła Zackiewicza, Rober-
ta Zapory, Wojciecha Zarównego i Leona Smolczyńskiego
*Pana Henryka Janowskiego i Zarządu koła nr 9 PZERiI
* Pałacu Pakoszów i Państwa  I.H.Hartman 
* Huty Julia i Państwa Agnieszki Blacheta i Bartosza Bro-
warnwgo 
* Kwiatowni MARTA  i Pani Marty Stemplewskiej
* Kwiaciarni Talea i   Pana Jarosława Głowali 
* Restauracji Kociołek  i Pani  Dagmary Matusiak

POK

„Kobieta jest najsłabsza gdy kocha, a najsilniejsza gdy jest kochana”- ten cytat E. Osterfiel-
da został wybrany spośród trzech różnych cytatów jako najbardziej trafny, mówiący praw-
dę o kobietach  przez Panie przybyłe do Piechowickiego Ośrodka Kultury.
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Mało gościnne były drużyny z Piechowic, które zajęły wszystkie trzy stopnie podium w 
walce o Puchar Burmistrza. Po trofeum sięgnęła ostatecznie ekipa Team Piechowice, która 
w finale okazała się lepsza od Maracany.
 Do XIII edycji turnieju zgłosiło się w sumie 8 
drużyn, które podzielono na dwie grupy. Fazę grupową 
rozgrywano tradycyjnie systemem „każdy z każdym”. Do 
wielkiego finału awansowały dwie najlepsze ekipy repre-
zentujące gospodarzy turnieju, a więc Maracana Piecho-
wice oraz Team Piechowice. W regulaminowym czasie 
gry padł remis 2:2 i do wyłonienia zwycięzcy konieczne 
było rozegranie serii rzutów karnych. Ten element gry le-
piej wykonywali piłkarze Team Piechowice i to oni się-
gnęli ostatecznie po Puchar Burmistrza Piechowic. Bar-
dziej jednostronne okazało się spotkanie o 3 miejsce, w 
którym Lokomotiv Piechowice podejmował Up Hotel. 
Piłkarze Lokomotivu wygrali wysoko, bo aż 4:1 i stanęli 
na najniższym stopniu podium.
 Warto odnotować, że najlepszym zawodnikiem 
turnieju wybrano Miłosza Michalika. Statuetka króla 
strzelców powędrowała w ręce Radosława Paradowskie-
go z Team Piechowice, a najlepszym bramkarzem został 
Marcin Gawor.

Kolejność końcowa 
XIII turnieju o Puchar Burmistrza Piechowic :

1. Team Piechowice
2. Maracana Piechowice
3. Lokomotiv Piechowice
4. UP Hotel
5. ZORKA
6. Be Better
7. Street Squad
8. Gold Team

Organizatorem Turnieju był Urząd Miasta Pie-
chowice a także Hala Sportowa przy SP1 w Pie-
chowicach.

Adrian Klimas.

Puchar Burmistrza Piechowic 
dla gospodarzy!



11 marca uroczyście otwarty został  Dzienny Klub Seniora w Piechowicach.

 Nasi seniorzy to ludzie posiadający wielkie doświad-
czenie oraz w wielu przypadkach ogromny wigor. Należy to 
wykorzystać – podkreślał burmistrz Jacek Kubielski. Celem 
Klubu Senior+ w Piechowicach będzie aktywizacja społeczna, 

integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz 
organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego.
 Klub senior+ w Piechowicach jest zlokalizowany w 
budynku przy ulicy Kamiennej Samorząd na przystosowanie 
lokalu dla nowych funkcji, poprzez usuniecie barier architek-
tonicznych i funkcjonalnych, oraz jego wyposażenie wydał 
280 tysięcy złotych. Z tej kwoty 149 tysięcy złotych pochodziło 
z dotacji rządowej, resztę Miasto dołożyło z własnego budżetu.  
Seniorzy mają do dyspozycji salę do spotkań wraz z aneksem 
kuchennym a także salę do ćwiczeń rehabilitacyjnych. Klub 
jest wyposażony w pełny węzeł sanitarny z dwiema toaletami 
oraz prysznicem. 
 Realizacja przedsięwzięcia była współfinansowana z 
rządowego programu Senior+ na lata 2015-2020 

red.

Seniorzy z Piechowic mają drugi dom. 
Otwarto Klub Seniora +

W tym roku zawody brydżowe były rozegrane w sobotę w formie 
Sportowego Turnieju Brydżowego Par „o Puchar Józka”. Turniej 
był nawiązaniem do tradycji brydżowych z Sobieszowa, skąd 
pochodzą korzenie naszego brydża sportowego.  
 Najlepsza para:
I. Nina Przybylska i Wojtek Potapczyk,  54 pkt. (młodzi zdo-
bywcy Pucharu Józka i złotych medali!)
 Rozgrywki szachowe odbyły się w niedzielę w trzech 
grupach. Grupa Debiutantów z przedszkola i z klasy I i II szko-
ły podstawowej,  liczyła 8 osób i zagrała 5-rundowy Turniej 
szachów Błyskawicznych. A oto wyniki najlepszej piątki:
I. Ihnat Naskevich z Akademii Pożyteczne Spędzanego Czasu 
(APSC) – złoty medal
II. Tsimur Naskevich z APSC – srebrny medal
III. Antek Sinicki z SP nr 1 w Szklarskiej Porębie i Pawełek 
Turowicz z APSC – brązowe medale
IV. Wiktor Witakowski z Przedszkola nr 2 w Piechowicach – 
złoty medal dla przedszkolaków
 Grupa Średniozaawansowanych liczyła 7 osób i grała w 
szachy szybkie. Wyniki:
I. Adrian Sinicki z Klubu Logicznego (KL) – złoty medal dla 
chłopców
II. Paweł Odrzywół z KL – srebrny medal dla chłopców
III. Artur Babczuk z KL - brązowy medal dla chłopców
IV. (I m. dz.) Gabrysia Szewczyk z SP 1 Piechowice – złoty 
medal dla dziewczynek
V. (II m. dz.) Michasia Barbarowicz z SP 1 Szklarska Poręba - 

srebrny medal dla dziewczynek
VI. (III m. dz.) Iga Przybylska z KL - brązowy medal dla 
dziewczynek
 Grupa Zaawansowana grająca długofalowy Turniej 
Zimowy Klubu Logicznego z możliwością podwyższenia ka-
tegorii szachowych, liczyła 11 osób i grała w szachy klasyczne. 
Obecne wyniki w grupie:
I. Daria Bartkiewicz z KL - złoty medal
II. Wojtek Potapczyk z KL – srebrny medal
III. Kornel Wiśniewski z KL – brązowy medal
 Mistrzostwa zakończył Błyskawiczny Mecz Szachów 
Drużynowych zorganizowany w piątek 6 marca, dla przed-
szkolaków z  Piechowic. Dzieci rozgrywały swój pierwszy w 
życiu turniej szachowy. Przedszkolacy walczyli o Puchar Prze-
chodni, który tym razem przeszedł w ręce „Muchomorków” 
- Przedszkole nr 2.
 Na zakończenie chcielibyśmy wyrazić serdeczne po-
dziękowania dla:
Gminy Miejskiej Piechowice za sfinansowanie Mistrzostw; 
Panu Krzysztofowi Koźmińskiemu za całą logistykę turnieju i 
pomoc w obsłudze programu szachowego CheesArbiter, który 
posiadamy również dzięki dotacji z Miasta; rodzicom Paniom 
Oli Przybylskiej i Iwonie Sinickiej i za pomoc w zorganizowa-
niu posiłku-poczęstunku dla dzieci, a także wszystkim dzie-
ciom i innym rodzicom wspomagającym organizację imprezy.

Klub Logiczny - Lech Rębisz

IX  OTWARTE  MISTRZOSTWA  
PIECHOWIC  W  SPORTACH  

UMYSŁOWYCH


