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Nowy rok szkolny
Drodzy Nauczyciele, Rodzice oraz Uczniowie,
po wakacyjnym odpoczynku przychodzi mniej lub bardziej upragniony wrzesień, zwłaszcza w sytuacji utrzymującego się stanu epidemii wirusa SARS-COV-2. Niemniej jednak, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji
Narodowej m. in. dla naszego regionu ponownie zaczną się dzwonki, klasówki, ważne decyzje, czy egzaminy.
Życie szkolne szybko wkroczy na swoje tory, szybko zaczynie cieszyć się pierwszymi sukcesami lub niepokoić porażkami.
Kalendarz roku szkolnego 2020/2021 przewiduje, bez
sobót i niedziel, dodatkowo 16 dni wolnych. Do tego należy doliczyć 10 dni ferii zimowych, które rozpoczną się na
początku 2021 roku. W sumie czeka Was - drodzy uczniowie 297 dni nauki.
Dni wolne od szkoły 2020/2021 pozwolą Wam nabrać
sił i chociaż na chwilę zapomnieć o codziennych obowiązkach. Nowy rok szkolny rozpocznie się we wtorek, 1 września 2020 r., a zakończy w piątek, 25 czerwca 2021 r.
Przedstawiamy najważniejsze dni wolne w nowym roku
szkolnym:
• 1 listopada 2020 r. (niedziela) - Wszystkich Świętych
• 11 listopada 2020 r. (środa) - Narodowe Święto Niepodległości
• 23 - 31 grudnia 2020 r. - Przerwa świąteczna
• 18 - 31 stycznia 2021 r. Ferie zimowe
• 1-6 kwietnia 2021 r. - Przerwa wielkanocna/wiosenna
• 1 maja 2021 r. (sobota) - Międzynarodowe Święto
Pracy
• 3 maja 2021 r. (poniedziałek) - Święto Konstytucji 3
Maja
• 3 czerwca 2021 r. (czwartek) - Boże Ciało
• 25 czerwca 2021 r. (piątek) - Zakończenie roku szkolnego – znowu wakacje!
Informacje ze strony: https://www.gov.pl/web/edukacja/kalendarz-roku-szkolnego-2020-2021

Z okazji rozpoczynającego się roku szkolnego Jacek
Kubielski - Burmistrz Miasta Piechowice życzy wszystkim
uczniom, by zdobywanie wiedzy było fascynującą przygodą, niech szkoła będzie dla Was miejscem radości i wielu
przyjaźni. Dyrekcji, Nauczycielom oraz wszystkim pozostałym pracownikom szkoły życzy, by był to rok spokojnej
pracy, dającej satysfakcję i uznanie otoczenia. Rodzicom
zaś, by ten rok szkolny przyniósł wiele nadziei związanych
z przyszłością ich dzieci.
Jeszcze raz życzę wielu sukcesów i powodzenia w nowym roku szkolnym!
Jacek Kubielski
Burmistrz Miasta Piechowice

Roboty budowlane polegające na utwardzeniu pobocza przy ul. Izerskiej
Na zlecenie Gminy Miejskiej Piechowice, Zakład Usług Komunalnych Sp. Z. o. o w Piechowicach przystąpił
do wykonania robót budowlanych związanych z utwardzeniem pobocza drogi ul. Izerskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Górną, wzdłuż ogrodzenia dawnego ośrodka wypoczynkowego „Potok” do najbliższych zabudowanych
posesji. Utwardzenie tego odcinka pobocza umożliwi parkowanie tam samochodów osobowych, należących głównie
do turystów odwiedzających nasz region w sezonie. Powyższe roboty nie dotyczą strefy oznaczonej wcześniej znakami drogowymi: zakaz zatrzymywania się i postoju, które nadal obowiązują.						
			 									
Andrzej Proczek
Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji
i Gospodarki Komunalnej
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Koronawirus - sytuacja w gminie nie ulega zmianie

Szanowni Mieszkańcy,
sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 na naszym terenie od wielu tygodni nie
ulega zmianie. Na szczęście nie odnotowujemy nowych
przypadków zakażeń COVID-19. Dotychczas, od początku epidemii na terenie gminy odnotowano 5 przypadków
zachorowań, z czego - niestety 2 osoby zmarły, a 3 wyzdrowiały. Niemniej jednak, nie odnotowujemy też nowych
osób przebywających na kwarantannie z powodu podejrzenia kontaktu z osobami zakażonymi, pojedyncze osoby
zmuszone są odbywać kwarantannę z powodu powrotu z
zagranicy, z państw objętych listą wskazań do kwarantanny.
Choć wydawać by się mogło, że sytuacja związana z
zachorowaniami na naszym terenie jest opanowana, pa-

miętajmy jednak, że w skali kraju liczba zachorowań niestety wciąż rośnie. Trwa okres letnich wakacji i urlopów, a
co się z tym wiąże masowe przemieszczanie się ludności
do miejsc wypoczynku i powrotów do miejsc zamieszkania. Należy więc pamiętać o zachowaniu reżimów bezpieczeństwa nakazanych przez prawo. Pamiętajmy o zachowaniu dystansu społecznego – minimum 2 metrów.
Zakładajmy maseczki ochronne w pomieszczeniach zamkniętych: w sklepie, urzędzie, w autobusie, w pociągu.
Unikajmy dużych skupisk ludzi. Odkażajmy dłonie środkami przeznaczonymi do dezynfekcji. Zalecam Państwu
na bieżąco śledzenie komunikatów oraz stosowanie się do
wytycznych służb sanitarnych.
Jacek Kubielski
Burmistrz Miasta Piechowice

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych
Drodzy Mieszkańcy,
we wrześniu planujemy wystartować z edycją konsultacji społecznych, aby poznać Wasze opinie w zakresie
nowych miejsc oraz przebiegu ścieżek rowerowych. W ramach planowanych prac przy wsparciu Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Jeleniogórskiej we
współpracy z poszczególnymi gminami zainteresowanymi wzięciem udziału w projekcie – jako Gmina Miejska
Piechowice mamy możliwość zaprojektowania sieci przebiegu nowych tras na naszym terenie. Całość w połączeniu z pozostałymi uczestnikami projektu docelowo ma
stworzyć sieć połączonych ze sobą tras rowerowych w
Karkonoszach i Kotlinie Jeleniogórskiej.
Dlatego też, zapraszam Państwa do udziału w konsultacjach społecznych pn: „Karkonosze - bardzo proszę!
Rowerowa historia.”

O miejscu i terminie konsultacji będziemy, między
innymi Państwa informować na Facebooku oraz stronie
internetowej Urzędu Miasta.
Jacek Kubielski
Burmistrz Miasta Piechowice
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Złoty Widok odniósł sukces w mediach
30 lipca odbyło się oficjalne otwarcie nowej platformy Złoty Widok, znajdującej się w Michałowicach.
Nowe miejsce usytuowane jest przy szlaku pieszym
o łatwym stopniu trudności, prowadzącym również do
unikatowych formacji skalnych, tzw. kociołków. Miejsce jest dostępne bezpłatnie, we wszystkie dni tygodnia.
Na miejsce można dojechać samochodem, korzystając z
parkingu na skrzyżowaniu ulic Sudeckiej i Śnieżnej, natomiast ostatni odcinek trasy należy przejść pieszo. Przed
rozpoczęciem wycieczki warto skorzystać z dodatkowej
atrakcji, jaką są lunety widokowe skierowane na Karkonosze, ustawione przy parkingu. Jest to kolejna inwestycja stworzona w ramach programu „Czesko-Polski Szlak
Grzbietowy – część zachodnia – Rokytnice i Piechowice z
widokiem na Karkonosze”. Projekt współfinansowany był
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Programu INTERREG V-A
Republika Czeska – Polska.
Podczas otwarcia obecni byli przedstawiciele Czech
Starosta Miasta Rokytnice – Ing. Petr Matyáš razem z
Zastępcą - Petr Kadavý oraz przedstawiciele miasta Piechowice – Jacek Kubielski Burmistrz Miasta Piechowice,
Monika Momot – Sekretarz Miasta Piechowice, Marta
Mielczarek – Skarbnik Miasta Piechowice, jak również
Radni Miasta – Józef Nadolny, Wojciech Zarówny, Leon
Smolczewski, Mariusz Łojko oraz Joanna Wąsiewska. Na

uroczystość zostali zaproszeni również: przedstawiciel
władzy parlamentarnej – senator Krzysztof Mróz oraz
władz lokalnych – Starostwo Powiatowe, które reprezentował Artur Smolarek, gminę Podgórzyn reprezentował
Wójt – Mirosław Kalata oraz Zastępca Wójta – Tomasz
Szewczyk, w towarzystwie lokalnych mediów z Piechowic,
Szklarskiej Poręby, Jeleniej Góry i Wrocławia. Na miejscu
mieli okazję przyjrzeć się platformie widokowej oraz porozmawiać z architektem z pracowni Artside Architekci z
Jeleniej Góry.
W ramach promocji Miasta zainicjowanej przez
Urząd Miasta łącznie pojawiło się ponad 40 publikacji i
audycji m.in. w radiu Muzyczne Radio, Muzo.fm, Gazecie
Wyborczej Wrocław, Naszym Mieście i wielu innych. Dla
dziennikarzy, którzy nie mogli uczestniczyć w wydarzeniu,
przygotowane zostały specjalne materiały promocyjne,
które otrzymali drogą mailową. Bliska współpraca z mediami jest częścią działań promocyjnych prowadzonych
przez Piechowice, mających na celu zachęcenie mieszkańców i turystów do odkrywania regionu i poznania unikatowego miejsca na mapie Karkonoszy.
Na dzień publikacji Informatora zauważa się duże zainteresowanie turystów Platformą widokową, co niewątpliwie spowoduje rozwój turystyczny Michałowic.
Monika Momot
Sekretarz Miasta Piechowice
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Wakacyjne remonty i modernizacje
w piechowickich placówkach szkolnych
Miło nam poinformować, że okres w którym uczniowie nie uczęszczali do szkoły z powodu COVID-19 został wykorzystany na przeprowadzenie niezbędnych prac
remontowych i renowacyjnych na obiektach sportowych
znajdujących się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1.
Odmalowano cały dolny korytarz w hali sportowej
oraz dwa pomieszczenia siłownię i salę lustrzaną wraz z
szatnią. Pomieszczenia zyskały nowy wygląd. Sporo prac
przeprowadzono również na kompleksie boisk sportowych „Moje Boisko-Orlik 2012”. Odmalowano linie na
boisku wielofunkcyjnym i bieżni, wykonana została konserwacja boiska trawiastego i założone zostały nowe siatki
na bramki. Dzięki wykonanym pracom jest estetycznie i
świeżo, a korzystający z obiektów będą mogli ćwiczyć w
nowych lepszych i przyjemniejszych warunkach.
						 Marcin Ramski
Animator sportu
W Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II trwają
przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.
Pracownicy obsługi, w pomieszczeniach szkoły, wykonują
niezbędne prace konserwatorskie. Przeprowadzono gruntowny remont jednej z sal lekcyjnych. Zmieniona została
klasa do prowadzenia zajęć z informatyki. Będą się one
odbywały w sali z tablicą interaktywną, do której przeniesione zostały komputery, tak by powstała profesjonalna
sala multimedialna. Prowadzone są również prace dotyczące terenów zielonych wokół szkoły oraz asfaltowych
boisk. Wymieniane są elementy drewniane znajdujących
się wokół boisk czterdziestu ławek. Usunięto elementy,
które nie nadawały się do użytku. Priorytetem jest budowa placu zabaw. Prowadzone są rozmowy z Firmą Polcolorit SA, która deklarowała finansowanie budowy placu
zabaw na terenie szkoły.
Od 1 września 2020 r. uczniowie wrócą do szkoły. Zgodnie z zapowiedzią Ministra Edukacji Narodowej trwają przygotowania do wydania aktów prawnych,
które pozwolą na wdrożenie w szkołach odpowiednich
rozwiązań w przypadku wystąpienia ogniska zakażenia.
Istotne zmiany będą wprowadzone w rozporządzeniu
MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
i niepublicznych szkołach i placówkach. Będą to elastyczne rozwiązania umożliwiające zawieszenie zajęć w formie
tradycyjnej adekwatnie do skali zagrożenia epidemicznego i związanymi z tym potrzebami oraz możliwościami
organizacyjnymi szkoły. W przypadku wystąpienia zagrożenia rozważane są trzy warianty funkcjonowania szkoły:
wariant A: tradycyjna forma kształcenia,
wariant B: mieszana forma kształcenia (hybrydowa) oraz
wariant C: kształcenie zdalne.
Dodatkowo przygotowane zostały wytyczne sanitar-

ne Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia
oraz Ministra Edukacji Narodowej związane z organizowaniem zajęć na terenie szkoły, które będą obowiązywały
od 1 września 2020 r. W celu wyeliminowania zagrożeń
podczas pobytu uczniów w szkole podjęto liczne działania: opracowano procedury organizacji zajęć w szkole,
postępowania w bibliotece szkolnej, przyprowadzania i
odbierania uczniów, wydawania posiłków, postępowania w przypadku podejrzenia zakażeniem wirusem oraz
procedury używania środków do dezynfekcji. Zakupione
zostały również niezbędne środki higieniczne, indywidualne środki ochrony osobistej oraz bezdotykowy termometr. Szkoła zgłosiła się do programu przygotowanego przez Ministerstwo Zdrowia dotyczącego pozyskania
stacji dezynfekującej wraz ze środkiem do dezynfekcji
rąk. Profesjonalny dyspenser do dezynfekcji rąk został
zamontowany w holu szkoły. Aby bezpłatnie pozyskać
takie urządzenie należało elektronicznie na stronie Ministerstwa Zdrowia złożyć wniosek. W celu minimalizowania zagrożeń zajęcia dla uczniów będą odbywały się w
wyznaczonych dla nich klasach. Uczniowie tylko w wyjątkowych przypadkach będą zmieniać sale lekcyjne. Będzie
to dotyczyło zajęć z informatyki, wychowania fizycznego
oraz potrzeby korzystania z klasy z tablicą interaktywną
podczas lekcji. Przerwy uczniowie będą spędzać na boisku
szkolnym. W przypadku złej pogody zostaną wyznaczone części holu dla poszczególnych klas tak by umożliwić
uczniom zachowanie dystansu i ograniczy ich gromadzenie się na poszczególnych piętrach. Po zajęciach wszystkie
pomieszczenia szkoły będą czyszczone z użyciem odpowiednich środków dezynfekujących. Mamy nadzieję, że te
wszystkie działania zapewnią uczniom bezpieczne warunki podczas nauki w szkole.
Informacje dotyczące organizacji uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego zostaną zamieszczone na
stronie internetowej szkoły oraz na facebooku.
		
Elżbieta Piątkiewicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2
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Kolejny etap remontu POK
Nietrudno zauważyć, że boczna ściana budynku Piechowickiego Ośrodka Kultury jest odnowiona i z nowym
gzymsem prezentuje się bardzo dobrze. Niewiele osób
jednak wie, że w chwili obecnej remontowana jest tylna
ściana budynku POK, która stanowi prawdziwe wyzwanie
dla pracujących na niej pracowników budowlanych. Ściana o powierzchni ok. 300 m² i wysokości 12 m posadowiona jest niemalże w korycie rzeki Kamienna, a jej stan
techniczny „pamięta” rok 1861.
To wtedy właśnie Theodor Hitze zapoczątkował w
Piechowicach (Petersdorfie) budowę fabryki - ścieralni
drewna na potrzeby przemysłu papierniczego, w której
obecnie mieści się Piechowicki Ośrodek Kultury. Kapitalny remont dwóch ścian jest możliwy tylko i wyłącznie
dzięki właściwej ocenie sytuacji budynku POK przez Burmistrza oraz Radnych Rady Miasta Piechowice, co przełożyło się na wsparcie finansowe tej inwestycji ze środków

Przed
remontem:

→

W trakcie
remontu:

→

budżetu miasta. POK w pewnej części partycypuje również
w finansowaniu remontu przeznaczając na ten cel własne
środki finansowe. Dzięki temu wspólnymi siłami uda się
przetransformować dwie ściany tego okazałego budynku
z wieku XIX w wiek XXI. Plany na przyszły rok to remont
elewacji frontowej. Ile to będzie kosztowało i skąd wziąć
na to środki finansowe? Jeszcze za wcześnie, aby się tym
zamartwiać ale już pojawiła się pewna koncepcja i jesienią
trzeba się temu poważnie przyjrzeć oraz popracować nad
jej realizacją. Jestem przekonana, że dzięki wspólnym, dobrym decyzjom, ciężkiej pracy oraz ludziom dobrej woli
wszystko ułoży się pomyślnie, a do końca 2021 r. POK będzie w całości budynkiem na miarę XXI wieku.
Anna Kalisz
Dyrektor Piechowickiego Ośrodka Kultury
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Kosiarka od firmy WEPA PROFESSIONAL
w należytym stanie umożliwiającym prowadzenie zajęć
treningowych i rozgrywek piłkarskich na szczeblu młodzieżowym i seniorskim. Z uwagi na to, że teren ten, w
ramach zajęć sportowych, jest intensywnie użytkowany
przez grupę ponad 120 osób w różnym przedziale wiekowym nowy nabytek pozwoli nie tylko zaoszczędzić czas
na prace związane z utrzymaniem tego terenu, ale także
poprawić pielęgnację boisk trawiastych.

Dzięki pomocy Firmy Wepa Piechowice Sp. z o.o. Gmina otrzymała nową kosiarkę – traktorek niemieckiej firmy AL – KO.
Sprzęt ten będzie wykorzystany na cele utrzymania terenów rekreacyjno – sportowych w mieście, w tym przede
wszystkim dwóch boisk trawiastych na stadionie miejskim, z których korzystają miłośnicy gry w piłkę nożną
zrzeszeni w klubach sportowych oraz pozostali mieszkańcy Piechowic, zarówno dzieci jak i dorośli, którzy na tym
terenie spędzają swój czas.
Ufundowana kosiarka zastąpi dotychczasowy wyeksploatowany sprzęt, który przez wiele lat pomagał głównie
piłkarskiemu klubowi sportowemu w utrzymaniu boisk

Składamy serdeczne podziękowania Panu Januszowi
Brylińskiemu, Prezesowi Zarządu Firmy Wepa Piechowice
Sp. z o.o. oraz całemu Zarządowi za udzieloną pomoc, która nie po raz pierwszy jest skierowana do lokalnej społeczności. Powyższe jest potwierdzeniem, rozwijającej się stale
współpracy pomiędzy Gminą a firmą Wepa Proffesional.
Współpraca ta przynosi korzyści dla obydwu stron
nie tylko wizerunkowe, ale przede wszystkim partnerskie
i integracyjne, które mają wpływ na rozwiązywanie lokalnych problemów mieszkańców, uczniów, pracowników,
stowarzyszeń czy osób starszych. Integracja społeczna na
szczeblu lokalnym, w której zaangażowane są zarówno instytucje publiczne, jak również prywatne jest niezwykle
ważna dla ich zrównoważonego rozwoju.
Jacek Kubielski - Burmistrz Miasta Piechowice
Józef Nadolny – Przewodniczący Rady Miejskiej
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PROGRAM CZYSTE POWIETRZE
Czyste powietrze to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych

		 Program obejmuje osoby, których dochód
nie przekracza 100 000 zł rocznie, a kwota maksymalnej dotacji wynosi 30 000 zł. Dofinansowaniu
podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem poniesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
ale nie wcześniej niż przed 15.05.2020 r. Wnioski są przyjmowane przez Wojewódzki Fundusz
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we
Wrocławiu.

jednorodzinnych.

Oddział Jelenia Góra

		 Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami
budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Plac Ratuszowy 31/32
58-500 Jelenia Góra
tel. (75) 75 32 829
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Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Złote gody, czyli 50 lat wspólnego pożycia małżeńskiego, to jubileusz szczególny. Złote Gody to niecodzienna
i wspaniała chwila nie tylko dla Jubilatów, ich rodzin ale
także dla władz państwowych i samorządowych. Ożywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy mieniące się
swoistym blaskiem. Dodatkowego prestiżu dodaje tej
uroczystości medal Prezydenta RP Andrzeja Dudy za
długoletnie pożycie małżeńskie.
Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie, jest odznaczeniem na które pracuje się najdłużej, bo ponad 18 250
dni i nocy. 50 lat temu młodzi i pełni zapału małżonkowie przyrzekali sobie: „miłość, wierność oraz uczciwość
małżeńską”, które po dziś dzień trwają i są nadal aktualne.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
W miesiącu lipcu pół wieku małżeństwa świętowali
Państwo Teresa i Henryk Drankowie oraz Państwo Anna i
Stanisław Salikowie.
Zacnym Jubilatom z okazji 50-lecia pożycia małżeńskiego składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia zdrowia, pomyślności i szczęścia na dalsze lata wspólnego życia.
Kamila Winiarz
Zastępca Kierownika USC

Nowi członkowie LGD Partnerstwo Ducha Gór
12.08 br. podczas Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo
Ducha Gór w Podgórzynie przyjęto czterech
nowych członków, których prezentujemy
poniżej:
1. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze.
2. GIGANTEI
SPÓŁKA
CYWILNA
Agnieszka Koralewska Kamila Gadomska.
3. Stowarzyszenie „Michałowice w Karkonoszach”.
4. Stowarzyszenie „SENIOR” .
Radość jest tym większa, że dwóch członków
tj. GIGANTEI SPÓŁKA CYWILNA Agnieszka Koralewska Kamila Gadomska oraz Stowarzyszenie
„Michałowice w Karkonoszach” świadczy swoje usługi na
terenie Piechowic. Wyrażamy nadzieję, na dobrą współpracę i wzajemne wsparcie. Tym samym aktualnie struktura LGD Partnerstwo Ducha Gór w podziale na sektor
publiczny, gospodarczy oraz społeczny wynosi łącznie 74
członków.

Monika Momot
Sekretarz Miasta Piechowice

Informator Piechowicki • Sierpień 2020 • numer 8/20

11

Sport i Turystyka u Seniorów
25.07.2020 r. zorganizowaliśmy w ramach zadania publicznego z dofinansowaniem Urzędu Miasta w Piechowicach ósmą edycję „Sportowego Pikniku Seniorów”.
Pikniki pozytywnie odbierane przez naszą społeczność
i nawet w czasach zmagania się z pandemią zapisało się
i uczestniczyło około 100 osób. Organizatorzy przestrzegali obowiązujących przepisów sanitarno epidemiologicznych. Doprowadzono wodę i zorganizowano
stanowisko do mycia rąk z płynem dezynfekującym,
wymagano maseczek.
Z inspiracji Lecha Szczapa (członka Zarządu) urozmaicono tą edycję nowymi konkurencjami a on sam został
sędzią głównym zawodów. Konkurencje sportowe rozgrywano w dwóch kategoriach „kobiety”, mężczyźni” i w
czterech konkurencjach: „Mini bramka”, „Mini kosz” i już
ósme mistrzostwa Piechowic w „rzucie beretem moherowym”. Rywalizacja w poszczególnych konkurencjach była
zacięta - wymagała koncentracji, techniki, sprytu i szczęścia.
Zwycięscy do III miejsca konkurencji w kategoriach Panie i Panowie:
Mini bramka
I. Wiesława Jaracz / Tadeusz Perwenis
II. Joanna Pulter / Marian Bielak
III. Krystyna Gosecka / Lech Bańbor
Mini golf
I. Krystyna Maciejczyk / Józef Pulter
II. Krystyna Iskrzycka / Tadeusz Perwenis
III. Danuta Jóźwik / Bronisław Dołęgowski
Mini kosz
I. Danuta Rybak / Bronisław Dołęgowski
II. Danuta Glinda / Tadeusz Drab
III. Wiesława Jaracz / Henryk Janowski
Rzut beretem
I. Marszałek Bożena / Bronisław Dołęgowski
II. Maria Janulewicz / Tadeusz Perwenis
III. Liliana Bomba / Józef Pulter
Wybrano też najaktywniejszych
- wśród Pań : Bożena Marszałek
- wśród Panów : Lech Bańbor
Wszyscy wymienieni powyżej otrzymali cenne i praktyczne nagrody, nagrody otrzymali też wszyscy do którzy
zajęli od III do VI miejsca.
W trakcie zawodów, w przerwach między konkurencjami i po, trwała wspólna zabawa przy muzyce w krótkich blokach do 15 min, działała kawiarenka Seniora z

gorącymi napojami
i ciastkami.
Kulinarne doznania – na wstępie
smaczny bigos, oraz
serwowane z grilla
kiełbasy, kaszanki
i boczek, upieczone profesjonalnie
przez Józefa Olesiewicza spowodowały, że wszyscy wyszli
syci i zadowoleni. Zarząd koła serdecznie dziękuje gospodarzom ogrodów działkowych „Papiernik”, którzy po raz
kolejny udostępnili nam swój teren i wszystkim członkom
koła, którzy wspomagali członków zarządu w przygotowaniu tej imprezy oraz jego późniejszym uporządkowaniu.
Zdjęcia z imprezy i nagrodzonych są na naszej stronie
na facebooku i na stronie POK w zakładce PZERiI.
11.08.2020 r. wycieczką do muzeum „Starej Kopalni”
w Wałbrzychu rozpoczęliśmy spóźnione obchody Międzynarodowego Dnia Inwalidy i osób Niepełnosprawnych.
W wycieczce uczestniczyło 36 osób. Dla bezpieczeństwa
zostaliśmy podzieleni na dwie 16-to osobowe grupy, każda
oprowadzana przez innego przewodnika. Przewodnikami
byli pracownicy kopalni tryskający wiedzą, umiejętnością
przekazu i humorem. Dwugodzinna trasa dająca poznać
historię, ogromne maszyny i konstrukcje stalowe, prace
personelu naziemnego, bezpieczeństwo i ogromny trud
pracy górników zwłaszcza przedstawiony w profesjonalny
sposób na wszystkich wywołał wielkie wrażenie. Nie dziwi
fakt, że muzeum otwarte w 2014 roku, w 2015 dostało się
na listę Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego. Wycieczka była udana, uczestnicy zadowoleni, warto
pojechać, tym co nie byli - polecamy.
22.08.2020 r. zorganizowaliśmy miejską uroczystość
z wieczorkiem tanecznym poświęconą Międzynarodowemu Dniu Inwalidy. Dodatkowo jeżeli przepisy sanitarno
– epidemiologiczne pozwolą, w ramach obchodów planujemy odwiedziny u najbardziej pokrzywdzonych przez los
naszych członków inwalidów i drugą wycieczkę.
12.09.2019r. zapraszamy członków i sympatyków z
rodzinami na „Festyn - Święto Pieczonego Ziemniaka”.
Jest to kolejna realizacja zadania publicznego na które
uzyskaliśmy dofinansowanie z Urzędu Miasta. W programie ziemniaka w roli głównej konkursy oraz zabawowe
konkurencje sprawnościowe. Zapewniamy dobrą zabawę,
fajne nagrody i smakowite potrawy. Szczegóły w ogłoszeniach.
Zarząd Koła Nr 9
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Początek roku szkolnego pod znakiem kolarstwa

Wrzesień to miesiąc obfitujący w naszym Mieście w wydarzenia związane z kolarstwem.
Już 6 września 2020 r. w Piechowicach wystartuje
ostatni z etapów XXVIII wyścigu Bałtyk - Karkonosze Tour. Wyścig rozpocznie i zakończy się w Piechowicach. Oprócz STARTU przewidzianego na godzinę
13:00 oraz trzech Lotnych Premii na naszych ulicach
będzie miała również miejsce META całego wyścigu. Trasa przebiegać będzie przez Piechowice, Jelenią
Górę-Sobieszów, Jagniątków, Michałowice z powrotem do Centrum Piechowic.
Ceremonia dekoracji najlepszych kolarzy nie tylko ostatniego etapu, ale klasyfikacji generalnej będzie miała miejsce na nowym parkingu obok Urzędu
Miasta. Zapraszamy wszystkich mieszkańców do kibicowania.
Powyższe, może wiązać się z przejściowymi
utrudnieniami w ruchu, bowiem ul. Kryształowa i
dalsze odcinki będą czasowo wyłączane z ruchu. Jednak, jak zapewnia organizator wyścigu utrudnienia te
będą krótkotrwałe i nie spowodują większych zatorów.

Kolejnym wydarzeniem na dwóch kółkach jest
Triathlon Karkonoski organizowany przez Fundację Maraton Karkonoski w dniu 12 września 2020 r.
Etap rowerowy rozpocznie się przy Zamku Czocha a
następnie przez Leśną, Pobiedną, Świeradów Zdrój,
Szklarską Porębę Dolną dojedzie do Piechowic i
Osiedla Michałowice. Dalsza trasa wiedzie do Karpacza. Zawodnicy poruszać będą się zgodnie z zasadami ruchu drogowego przy ruchu otwartym.
W trzecim tygodniu września tj. 19.09.2020 r.
Firma „Sportuj po Cesku z.s.” przeprowadzi imprezę
rowerową pod nazwą „Nova Cup-Harrachov”. Kolarze przejadą ul. Kryształową, poczynając od górnych
Piechowic oraz ulicą Wiejską. Wjazd zawodników
na drogi publiczne oraz ich wykorzystanie będzie
się odbywać zgodnie z zasadami ruchu drogowego
jednak w miejscach mogących powodować podwyższone ryzyko ustawione będą osoby (straż Pożarna
OSP) pomagające bezpiecznie włączyć się do ruchu
i wyłączyć z niego. Na drogach publicznych w czasie
trwania Imprezy ruch odbywać się będzie normalnie.
Anna Szalej – John
inspektor ds. promocji, kultury, sportu
i organizacji pozarządowych
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POK i biblioteka w projekcie „Mała książka — wielki człowiek”
Miejska Biblioteka Publiczna w Piechowicach bierze udział
w projekcie „Mała książka — wielki człowiek”, organizowanym przez Instytut Książki, finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Każde dziecko w wieku przedszkolnym (3-6 lat), które przyjdzie do biblioteki otrzyma w prezencie piękną
wyprawkę czytelniczą na dobry start. W wyprawce mali
Czytelnicy znajdą wyjątkową książkę, dostosowaną pod
względem formy i treści do ich potrzeb oraz spełniającą
najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych
książek dla najmłodszych. Otrzymają także Kartę Małego Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną
wypożyczeniem minimum jednej książki z księgozbioru dziecięcego, dziecko otrzyma naklejkę, a po zebraniu
dziesięciu zostanie uhonorowane imiennym dyplomem
potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. Dzięki
akcji dziecko będzie mogło rozwinąć swoją wyobraźnię i
zainteresowania. Pozna ważne miejsce na czytelniczej mapie dzieciństwa a także zostanie pełnoprawnym uczestnikiem życia kulturalnego.
Nieodłącznym elementem czytania dzieciom w wieku przedszkolnym jest obecność rodzica, który staje się
przewodnikiem w nowej przygodzie przeżywanej wspól-

nie z dzieckiem, budując tym samym relacje, które z całą
pewnością zaowocują w przyszłości. W wyprawce rodzice
znajdą przygotowaną broszurę, w której zawarte będą informacje o nieocenionej roli czytania w rozwoju ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częstego
odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest bezpłatny.
Zaraz po przekazaniu przez Instytut Książki wyprawek do
piechowickiej biblioteki poinformujemy dzieci i ich rodziców na stronie www.pok.piechowice.pl o możliwości ich
odbioru.
Kinga Szczap – pracownik biblioteki w Piechowickim
Ośrodku Kultury
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Wakacyjne spotkania z POK zakończone
Miło nam było przez cały lipiec br. gościć w Piechowickim
Ośrodku Kultury dzieci, które chciały skorzystać z wakacyjnej propozycji.
W każdy wtorek i czwartek uczestnicy zajęć wykonywali ciekawe i zróżnicowane tematycznie obwody zadaniowe. Były to eksperymenty i doświadczenia, zadania
plastyczne, muzyczne i ruchowe oraz zabawy logiczne, gry
planszowe i łamigłówki. Ku naszej radości dzieci bardzo
angażowały się, aby jak najlepiej wykonać indywidualne zadania. Każde z nich chciało uzbierać maksymalną
liczbę punktów, żeby otrzymać nagrodę. Forma obwodu
zadaniowego okazała się dużo bardziej mobilizująca, niż
współpraca grupowa, która była realizowana w latach
poprzednich. Obwód zadaniowy został wprawdzie wymuszony obecną sytuacją epidemiologiczną, ale okazał
się „strzałem w 10-tkę” i będziemy chcieli takie zajęcia
kontynuować w przyszłości. W ten sposób udało nam

się zapewnić dzieciom dużo radości i dobrej zabawy, a
jednocześnie zaproponować im bezpieczne spędzenie
czasu wolnego. Ciekawostką tegorocznych „Spotkań wakacyjnych” była wycieczka do „Parku tematycznego GIGANTEI” otwartego niedawno w Piechowicach przy ul.
Siewnej. Dzieci otrzymały duży rabat na bilety wstępu
do parku i zostały ciepło przyjęte przez jego właścicieli.
Mimo pozytywnych emocji, które towarzyszyły tegorocznym spotkaniom wakacyjnym tęsknimy za czasem, kiedy
to udział w zajęciach brało każdego dnia ok. 20-30 dzieci.
Mamy nadzieję, że wkrótce stan zagrożenia epidemiologicznego minie i znów będziemy mogli spotykać się w dużej grupie.
Anna Kalisz – Dyrektor Piechowickiego Ośrodka Kultury
Agata Brzuchalska – Kierownik w Piechowickim Ośrodku
Kultury
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Michałowickie Mistrzostwa w Grillowaniu
I Miejsce „Leśniczówka” w Michałowicach

II Miejsce Maja Sokołowska

III Miejsce rodzina Krawczyków

W sobotę 25.07.2020 r. odbyła się kolejna edycja spotkania pod hasłem Dzień Michałowic, w trakcie którego
odbywają się „Michałowickie Mistrzostwa w Grillowaniu”.
Organizatorami Mistrzostw w tym roku byli: Radny Michałowic – Mariusz Łojko, Zarząd Osiedla Michałowice
oraz Stowarzyszenie Michałowice w Karkonoszach.
Do konkursu na najlepszą potrawę stanęło 5 drużyn
przygotowując wyjątkowo wyszukane potrawy. Były grillowane warzywa w postaci szaszłyków, grillowane żeberka w przyprawach afrykańskich, pieczony camembert,
skrzydełka w nalewce wiśniowej i wiele innych pysznych
potraw. Każda drużyna otrzymała specjalne fartuszki, w
których prezentowała swoje potrawy.
Komisja złożona z Burmistrza Piechowic – Jacka Kubielskiego, Sekretarz Gminy Piechowice – Moniki Momot
oraz Katarzyny Stępień – ubiegłorocznej zwyciężczyni
grillowania przyznała imponujące nagrody:
• I miejsce – grill gazowy otrzymała drużyna reprezentująca „Leśniczówkę” w Michałowicach,
• II miejsce – i nieco mniejszy grill gazowy otrzymała

Wyróżnienie - Andrzej Ochenkowski

•
•

Maja Sokołowska,
III miejsce – kociołek ogniskowy wygrała rodzinaKrawczyków.
Nagrodę – wyróżnienie, bon na tort otrzymał Pan Andrzej Ochenkowski.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom.
Nagrody ufundowała Gmina Miejska Piechowice, zaś
mięsa na straganik ufundował Radny Michałowic – Mariusz Łojko.
W tym roku można było zakupić domowe ciasta,
chleb robiony w pensjonacie „Michalina”, grillowane potrawy oraz pyszną domową lemoniadę.
Zapraszamy już dziś do wzięcia udziału w następnych
Michałowickich Mistrzostwach w Grillowaniu.
Anita Zając
Prezes Stowarzyszenia Michałowice w Karkonoszach

