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Koronawirus
- W koronie się przyczołgał
  wirus  ze   w s c h o d u ….
  niczym król na włościach

  prawie wszędzie się rozgościł
a    - ten  wirus  ponury

 
- Jest  podstępny i  mściwy,

  odebrał życie tysiącom 
  Istnień, robi to szybko

  gorliwie
  bądźmy więc  o s t r o ż n i

 
- Pomieszał ludziom szyki i plany,

  lęk  i  obawę   z a s z c z e p i ł
  w ludzkie głowy, do boju jest

  wciąż  g o t o w y …..

- Nie siejmy jednak paniki,
  stosujemy środki higieny,

  Nauka  już  wypowiedziała
  mu w o j n ę –  i  wygra -

  My wszyscy Jej w tym pomożemy
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Informacja Burmistrza 

Miasta Piechowice 

w czasie pandemii 

Drodzy Mieszkańcy,
to już kolejny miesiąc walki z wirusem SARS-CoV-2. Wyjątkowa 
sytuacja, w jakiej się znaleźliśmy, jest trudna dla nas wszystkich. 
Obawiamy się o zdrowie i życie swoje oraz naszych bliskich. 
Wszyscy musimy zachować szczególną ostrożność i zarazem 
odpowiedzialność. Okoliczności wymagają od nas spokoju i 
opanowania choć nie jest nam łatwo. Wierzę, że stosujecie się 
do wprowadzonych ograniczeń i bez ważnego powodu nie wychodzicie z domu. Takie zachowanie jest konieczne.

W związku z powyższymi okolicznościami przedstawiam 
Państwu najważniejsze informacje o sytuacji w gminie Pie-
chowice w związku z pandemią wirusa SARS-CoV-2:

• Według stanu na dzień 20 kwietnia, wśród mieszkań-
ców Piechowic, poza jednym przypadkiem, nie po-
twierdzono żadnego innego przypadku zakażenia wi-
rusem SARS-CoV-2. Wprawdzie jeden z mieszkańców 
zmarł z powodu zakażenia wirusem  SARS-CoV-2 lecz 
został zakażony poza terenem Piechowic i od chwili 
zakażenia do miasta nie powrócił. Rodzinie tej osoby 
składam najgłębsze wyrazy współczucia. Należy dodać, 
że państwowe statystyki pokazują przypadki zakażenia 
wirusem SARS-CoV-2 na terenie Piechowic. Jednak uj-
mują one zakażonych według miejsca zameldowania a 
nie zamieszkania. Stąd rozbieżności pomiędzy stanem 
faktycznym a statystyką. Zgodnie z zasadami prawa i 
wytycznymi Ministerstwa Zdrowia oraz Wojewody 
Dolnośląskiego nie ma możliwości podania informacji 
dotyczących lokalizacji osoby zakażonej czy przebywa-
jąc na kwarantannie, aby nie wywoływać paniki i nie 
narażać osób chorych na wyrazy społecznej niechęci. 
Jednocześnie apelujemy o czerpanie wiedzy wyłącznie 
z oficjalnych źródeł instytucji państwowych lub samo-
rządowych. 

• Według stanu na dzień 20 kwietnia w gminie Piecho-
wice kwarantanną objętych jest 18 osób. Pragnę zauwa-
żyć, że sytuacja zmienia się dynamicznie i osób na kwa-
rantannie może przybywać lub ubywać. 

• Urząd Miasta w Piechowicach zakupił 1500 sztuk ma-
seczek ochronnych wielokrotnego użytku i bezpłatnie 
rozdał je najbardziej potrzebującym mieszkańcom Pie-
chowic. Przyczyną takiego działania była ograniczona 
możliwość zakupu maseczek. 

• W ramach wsparcia OSP Piechowice gmina zakupiła 
20 kombinezonów kategorii III do działań związanych 
z COVID-19 oraz ochronne gogle i rękawiczki nitrylo-
we, maski jednorazowe i kategorii III FFP3 do działań 
związanych z COVID-19.

• Nadal zamknięte są szkoły i przedszkola. W tym zakre-
sie i w oparciu o obowiązujące przepisy poleciłem dy-
rektorom i nauczycielom stosowanie się do przepisów 
prawa i wytycznych Ministerstwa Edukacji Narodowej 
w kwestii organizacji zajęć oraz zasad i metod prowa-
dzenia zajęć dydaktycznych w formie online.

• Zostały odwołane zaplanowane w tym czasie imprezy 
kulturalne, sportowe i okolicznościowe na terenie gmi-
ny.

• W trosce o zdrowie mieszkańców Piechowic oraz pra-
cowników Urzędu nadal ograniczony jest dostępu do 
pomieszczeń Urzędu Miasta w Piechowicach dla in-
teresantów. Wszelkie podania, wnioski, pisma, zapy-
tania oraz pozostałą dokumentację należy załatwiać 
telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej, poczty tradycyjnej bądź poprzez system ePUAP 
(elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicz-
nej). Wyjątki od tej zasady są wymienione z poniżej 
podanym zarządzeniu Burmistrza.  Wizyty osobiste w 
siedzibie Urzędu Miasta w Piechowicach należy ogra-
niczyć jedynie do przypadków niecierpiących zwłoki. 
Natomiast Urząd Stanu Cywilnego i Referat Organiza-
cyjny i Spraw Obywatelskich przyjmuje interesantów 
jedynie w sytuacjach, kiedy kontakt osobisty jest nie-
odzowny i sprawach nie cierpiącej zwłoki. Pracownicy 
Urzędu Miasta udzielają informacji na temat realizowa-
nych usług publicznych wyłącznie telefonicznie lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. Informacje nie 
będą udzielane w kontakcie bezpośrednim. Do odwoła-
nia zawieszone jest działanie punktu Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Codzien-
nie jednak działa telefon zaufania w godz. 18.00 - 22.00 
pod numerem: 801 140 068. Pozostałe informację znaj-
dziecie Państwo w zarządzeniu nr 24/2020 Burmistrza 
Miasta Piechowice z dnia 27 marca 2020 r. w sprawie 
ograniczenia dla interesantów bezpośredniego dostępu 
do pomieszczeń Urzędu Miasta w Piechowicach, opu-
blikowanego w zakładce zarządzenia Burmistrza na 
stronach BIP Piechowice.
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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 z późn. zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 

21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 65 z późn. zm.) informuje, że w 

siedzibie Urzędu Miasta w Piechowicach zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych 

do dzierżawy pod numerami : RN.6845.2.3.2020 oraz RN.6845.2.4.2020.

• Komisje Rady Miasta i Rada Miasta mają możliwość 
obradowania w trybie zdalnym. 

• Burmistrz złożył Radzie Miasta wniosek o zwołanie se-
sji na dzień 30.04.2020 roku w trybie zdalnego obrado-
wania z wykorzystaniem środków porozumiewania się 
na odległość. Na tej sesji zostaną podjęte uchwały doty-
czące: przedłużenia terminów płatności rat podatku od 
nieruchomości oraz nie pobierania opłaty prolongacyj-
nej,  zmiana regulaminu cmentarza, dopłat za wodę i 
ścieki, zmiana uchwały budżetowej i inne.

 Pragnę podkreślić, że w naszej gminie nadal reali-
zowane  są rozpoczęte inwestycje zaplanowane w budżecie 
gmina na rok 2020. Obecnie obserwujecie Państwo prace 
przy budowie parkingu położonego przy Urzędzie Miasta 
czy przy budowie punktu widokowego z parkingiem w Mi-
chałowicach. W miesiącu kwietniu zakończono realizację 
rozbudowy łącznika drogowego pomiędzy ul. Kryształową 
a ul. Szkolną w Piechowicach z elementami zagospodaro-
wania pomiędzy budynkami. W ramach inwestycji wyko-
nano przebudowę oświetlenia z zastosowaniem opraw dro-
gowych ze źródłem LED, sieć kanalizacji deszczowej, ciągi 
pieszo-jezdny, zatoki postojowe oraz chodniki. Przypomi-
nam, że jest to pierwszy etap rozwiązywania problemów 
komunikacyjnych i uporządkowania terenu na osiedlu 
przy ul. Szkolnej. Dalsze etapy prac budowlanych przewi-
dzianych do wykonania na tym osiedlu będą realizowane w 
miarę posiadanych środków budżetowych i unormowania 
się sytuacji epidemiologicznej. W zakresie realizacji bieżą-
cych inwestycji, w obecnej chwili,  przygotowujemy doku-
mentację projektową odbudowy ul. Śnieżnej oraz mikro-
instalacji fotowoltaicznej w ramach poprawy efektywności 
energetycznej budynków użyteczności publicznej- szkoły i 
przedszkola oraz dokumentację budowy kanalizacji sani-
tarnej w ul. Pakoszowskiej od ul. Zamkowej do skrzyżowa-
nia z potokiem Piastówka z odejściem poza pas drogowy. 
Powyższe inwestycje będą nadal realizowane.

 W zaistniałej sytuacji należy jednak zwrócić uwagę 
na to, że dochody gminy najprawdopodobniej spadną, co 
oznacza, że być może będziemy musieli wstrzymać realiza-
cję niektórych inwestycji, zaplanowanych w tegorocznym 

budżecie. Pod znakiem zapytania jest realizacja takich in-
westycji jak budowa odcinka kanalizacji deszczowej pomię-
dzy ul. Sienkiewicza i ul Orzeszkowej  oraz w ulicy Prusa 
czy w ul Reja; przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Ko-
pernika wraz z odtworzeniem nawierzchni; przebudowa ul 
Przemysłowej; budowa chodnika  z przepustami jako łącz-
nik pieszy od ul. Rycerskiej do ul. Cicha Dolina; budowa 
oświetlenia drogowego ul. Asnyka, ul. Prusa, ul. Orzeszko-
wej, ul. Szymborskiej ,ul. Norwida  oraz zlecenie projektu 
oświetlenia ulicznego ul. Teatralnej i ul. Trzech Marcinów 
w Michałowicach. 

 Niewątpliwie trudno jest przewidzieć jaka będzie 
sytuacja gospodarcza w drugiej połowie roku. Ekonomiści 
podkreślają, że będzie to trudny okres dla gospodarki. W tej 
sytuacji czas ten będzie wyzwaniem także dla naszej gminy 
i dla części lokalnych przedsiębiorców, niezależnie od ro-
dzaju prowadzonej przez nich działalności gospodarczej. 
W związku z tym, w obecnej chwili, staramy się ograniczać 
wydatki gminne, by w ten sposób zabezpieczyć środki fi-
nansowe na usuwanie negatywnych skutków działania wi-
rusa SARS-CoV-2. 

 Reasumując powyższe należy stwierdzić, że żyjemy 
w trudnym czasie, w którym musimy wykazać się odpo-
wiedzialnością, spokojem i dyscypliną, ale także empatią i 
wsparciem.   Warto też korzystać wyłącznie ze sprawdzo-
nych źródeł informacji publicznej takich jak strony: Głów-
nego Inspektora Sanitarnego, portalu obywatel.gov.pl. 

 W tym miejscu pragnę też podziękować wszystkim 

Mieszkańcom Piechowic, którzy odpowiedzialnie podcho-

dzą do aktualnej sytuacji, nie opuszczają mieszkań i domów, 

zachowują dyscyplinę sanitarną oraz tym, którzy pomimo 

zagrożenia pomagają potrzebującym. Myślę tu o lekarzach, 

pielęgniarkach, strażakach, pracownikach piechowickiego 

MOPS oraz wolontariuszach. 

Wszystkim Mieszkańcom życzę zdrowia, wytrwałości i 
spokoju ducha.

Jacek Kubielski
Burmistrz Miasta Piechowice
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Koronawirus - zalecenia dla mieszkańców
Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych   i poprosić bliskich o pomoc w co-
dziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych. 

Często myj ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a 
jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/że-
lami na bazie alkoholu (min. 60%). Istnieje ryzyko przenie-
sienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach. 
Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Pamiętaj o zasłanianiu nosa i ust

Od 16 kwietnia obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa. 
Każdy, kto wychodzi z domu, musi zakryć te części twa-
rzy. Możesz to zrobić za pomocą maseczki jednorazowej, 
maseczki materiałowej, chusty, apaszki czy szalika. Dzięki 
temu chronimy siebie i innych. Osoby zakażone koronawi-
rusem, które przechodzą chorobę bezobjawowo, nie będą 
nieświadomie zarażać innych.

Korzystaj z godzin dla seniora

Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 12:00 
sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać 
jedynie osoby powyżej 65 roku życia. W pozostałych godzi-
nach sklepy i lokale usługowe są dostępne dla wszystkich. 
W trosce o bezpieczeństwo seniorów, zachęcamy do korzy-
stania ze sklepów właśnie w tym czasie.

Unikaj dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanie-
czyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanie-
czyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się 
wirusa z powierzchni na siebie.

Regularnie myj lub dezynfekuj powierzchnie dotykowe

Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, 
włączniki światła, poręcze muszą być regularnie przeciera-
ne z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjne-

go. Wszystkie miejsca, z których często korzystają domow-
nicy powinny być starannie dezynfekowane.

Regularnie dezynfekuj swój telefon i nie korzystaj z nie-
go podczas spożywania posiłków

Na powierzchni telefonów komórkowych bardzo łatwo 
gromadzą się chorobotwórcze drobnoustroje. Regularnie 
dezynfekuj swój telefon komórkowy (np.: wilgotnymi chu-
steczkami nasączonymi środkiem dezynfekującym). Nie 
kładź telefonu na stole i nie korzystaj z niego podczas spo-
żywania posiłków.

Zachowaj bezpieczną odległość od rozmówcy

Należy zachować co najmniej 2 m odległości z osobą, która 
kaszle, kicha lub ma gorączkę.

Stosuj zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym 
łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę 
do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody 
lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 
60%). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapo-
biega rozprzestrzenianiu się zarazków, w tym wirusów.

Odżywiaj się zdrowo i pamiętaj o nawodnieniu organi-
zmu

Stosuj zrównoważoną dietę. Unikaj wysoko przetworzo-
nej żywności. Pamiętaj o codziennym jedzeniu minimum 
5 porcji warzyw i owoców. Odpowiednio nawadniaj orga-
nizm. Codziennie pij ok. 2 litry płynów (najlepiej wodę). 
Doświadczenia z innych krajów wskazują, że nie ma po-
trzeby robienia zapasów żywności na wypadek rozprze-
strzeniania się koronawirusa.

Korzystaj ze sprawdzonych źródeł wiedzy o koronawi-
rusie

Niepokój to naturalny odruch w przypadku występowania 
nowego zagrożenia zdrowotnego. Korzystaj ze sprawdzo-
nych źródeł wiedzy opartych na dowodach naukowych, 
które publikowane są na stronach internetowych GIS i MZ. 
Wiedza naukowa to najskuteczniejsze narzędzie w walce z 
koronawirusem.

Plac zabaw to nie jest dobre miejsce na wspólne spędza-
nie czasu z dziećmi.

Cezary Zahorski
lekarz rodzinny 
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Urząd miasta wsparł Ochotniczą Straż Pożarną
Specjalne kombinezony ochronne, rękawiczki i 
maski otrzymała Ochotnicza Straż Pożarna w Pie-
chowicach. To wsparcie Urzędu Miasta w związku 
z epidemią koronawirusa.

- W ramach wsparcia OSP Piechowice gmina zakupiła 20 
kombinezonów kategorii III do działań związanych z CO-
VID-19 jak i również gogle ochronne, rękawiczki nitry-
lowe ochronne oraz maski jednorazowe. Oczekujemy na 
maski kat. III FFP3 do działań związanych z COVID-19. 
Powinniśmy je otrzymać jeszcze dziś - mówił Paweł So-
łek, Inspektor ds. Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miasta Piechowice.

- Dzięki temu wsparciu możemy się czuć pewnie jadąc do 
działań. To dla nas bardzo ważne. Wyjeżdżając do każdej 
akcji liczymy się z tym, że jedziemy do potencjalnego cho-
rego. Środki ochrony osobistej są nam bardzo potrzebne. 
Chcieliśmy podziękować Panu Burmistrzowi. Dzięki 
wsparciu możemy czuć się bezpiecznie, nasi mieszkańcy 
również - powiedział Sławomir Wojtaś, Naczelnik OSP 
Piechowice.

- Szkoda że tak późno ale na rynku nie ma dostępnego 
sprzętu ochrony osobistej. Mam nadzieję, że sprzęt posłu-
ży bezpieczeństwu strażaków jak i zachowaniu dyscypli-
ny sanitarnej - tłumaczył Burmistrz Jacek Kubielski.

Miasto stosuje się do zaleceń rządu, odnośnie działań ma-
jących na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa.

- Ograniczyliśmy możliwości gromadzenia się osób oraz 
możliwości działania jednostek publicznych. Podobnie 
jak w całej Polsce zamknięte są szkoły, Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej czy jednostki służb komunalnych – 
powiedział Burmistrz Jacek Kubielski. 

Adrian Klimas

Zasady pracy przychodni POZ w czasie epidemii
W związku z pandemią koronawirusa w Polsce wprowadzono stan epidemii.

Według zasad postępowania w POZ w czasie epidemii, 
opracowanych przez MZ i GIS, z udziałem konsultanta 
krajowego w dziedzinie medycyny rodzinnej, a także eks-
pertów Porozumienia Zielonogórskiego pacjenci powinni  
kontaktować się z przychodnią w pierwszej kolejności te-
lefonicznie. :

     1.  Pielęgniarka w rejestracji zbierze dokładny wywiad, 
przyjmie prośbę o stałe leki i środki pomocnicze ( pielucho-
majtki, cewniki, kule, chodziki itd.)
   2.  Przekaże informacje lekarzowi, który skontaktuje się z 
pacjentem telefonicznie  w celu udzielenia porady zdalnie 
lub wyznaczy godzinę wizyty w przychodni tak, aby unik-
nąć kontaktu z innymi pacjentami,
   3. W razie potrzeby lekarz umówi się z pacjentem na wi-
zytę domową
   4.  W celu otrzymania recepty na stałe leki nie ma potrze-

by odwiedzania przychodni osobiście, wystarczy zgłoszenie 
telefoniczne. Pielęgniarka prześle numer recepty elektro-
nicznej na podany przez pacjenta numer telefonu SMS-em.
Podobnie wygląda wystawianie wniosków na środki po-
mocnicze – numer zlecenia elektronicznego jest wysyłany 
do pacjenta SMS-em. 
    5. Dodatkowo istnieje możliwość zgłoszenia prośby o sta-
łe leki na kartce złożonej do oznaczonego pojemnika przed 
drzwiami do poczekalni. Proszę pamiętać  o wpisaniu nu-
meru telefonu.
    6. Cały czas w trakcie epidemii wykonywane są niezbędne 
badania laboratoryjne.
   7. Wykonywane są zabiegi pielęgniarskie w gabinecie za-
biegowym i w domu pacjenta.

Cezary Zahorski
lekarz rodzinny   



6 Informator Piechowicki • Kwiecień 2020 • numer 4/20

Poniżej przedstawiamy wytyczne Głównego In-
spektora Sanitarnego.

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środ-
ki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w 
miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, 
w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzenia-
nia się koronawirusa, powinny być wrzucane do pojem-
nika/worka na odpady zmieszane.

Jak wskazuje GIS, odpady wytwarzane w miejscach kwa-
rantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania 
oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednak-
że, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane 
będą przez osoby zakażone wirusem  SARS-CV-2  lub 
chore na  COVID-19  oraz brak potwierdzonych ustaleń 
naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na po-
wierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład 
odpadu, należy z tymi odpadami postępować zachowując 
szczególne środki ostrożności.

Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla 
osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu 
pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów
Normalne odpady powinny być segregowane i wrzuca-
ne do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i 
tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane), zaś 
maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane 
przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane wor-
kach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/
worka na odpady zmieszane.

Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytyczny-
mi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiek-
tach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmo-
wani są obywatele Polski np. wracający do kraju).

• wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od za-
mknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpa-
dami do odbioru;

•  osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w 
worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwo-
ści worek spryskać preparatem wirusobójczym;

•  worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ 
jego pojemności i nie zgniatać;

•  po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izola-
cji, zawiązuje worek i po ustaleniu z osobą wynoszącą 
odpady z miejsca izolacji wystawia worek z odpadami 
z pomieszczenia, w którym przebywa;

•  osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada 
(w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji 
worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go i za-
bezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili 
jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, 
można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy 
samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz 
godzinę zamknięcia worka;

•  worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach 
do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpa-
dów i umieścić w oznakowanym pojemniku przezna-
czonym na te odpady, w miarę możliwości będącego 
w posiadaniu odbierającego;

•  przed i po każdej czynności związanej z pakowa-
niem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic 
ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;

•  odpady, których nie można łączyć z innymi odpa-
dami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) po-
winny być pozostawione w domu w czasie izolacji i 
przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie moż-
na opuścić miejsce izolacji.

! Magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, w 
miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów, z 
wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi się w 
zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowa-
nych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenia-
niem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób 
postronnych oraz zwierząt.
! Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzin-
nej prowadzi się w miejscach wyznaczonych na terenie 
posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w 
sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, 
dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

Monika Śpiewak
Inspektor 

ds. gospodarowania odpadami
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Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
zarządzone na dzień 10 maja 2020 roku.

 
Burmistrz Miasta Piechowice mając na uwadze ogłoszo-
ny na obszarze kraju stan zagrożenia epidemicznego in-
formuję,  iż przeprowadzenie wyborów 10 maja 2020r w 
formie tradycyjnej jest niemożliwe. Co więcej, o tym, jak 
będzie wyglądało głosowanie dowiemy się najwcześniej 
cztery dni przed planowanym terminem wyborów.
 Jednocześnie Burmistrz Miasta Piechowice in-
formuje, że z mocy prawa wygasły wydane i sporządzone 
zaświadczenia o prawie do głosowania oraz akty pełno-

mocnictwa. Z uwagi na powyższe, osoby którym wydano 
zaświadczenia o prawie do głosowania muszą zostać ujęte 
w spisie wyborców, tak jakby zaświadczenie nie zosta-
ło wydane. Państwowa  Komisja Wyborcza wstrzymuje 
również podawanie informacji o obwodach do głosowa-
nia, w formie dotychczasowej tj. poprzez informowanie w 
formie obwieszczenia o numerach oraz granicach stałych 
i odrębnych obwodów głosowania.
 Zgodnie z obowiązującym Kodeksem wyborczym 
Komisarz wyborczy, przekazuje wyborcom w stałych 
obwodach głosowania, w formie druku bezadresowego 
umieszczanego w podawczych skrzynkach pocztowych, 
informację o terminie wyborów, godzinach głosowania, 
sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu w 
danych wyborach, a także o możliwości głosowania kore-
spondencyjnego. Powyższe działania informacyjne, Ko-
misarz wyborczy wykonuje za pośrednictwem operatora 
pocztowego.
 Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że w za-
kresie swoich kompetencji, na bieżąco, będzie informował 
o sytuacji związanej z wyborami. 

Jacek Kubielski
Burmistrz Miasta Piechowice

Wielkanocne drzewko 
8 kwietnia br. przed budynkiem 
Piechowickiego Ośrodka Kultu-
ry stanęło „wiosenne drzewko” z 
drobnymi, wielkanocnymi upo-

minkami. 

 Zamysł był taki, aby 
każdy przechodzień (który 
z rożnych powodów musiał 
wyjść z domu) mógł zabrać 
ze sobą świąteczny drobiazg. 
Wiedząc, że w roku bieżącym 
mieszkańcy Piechowic, nie 
mogli samodzielnie wykonać 
w POK ozdób świątecznych 
i pisanek podczas Dni Baby 
Wielkanocnej, postanowili-
śmy obdarować ich drobnymi 
wielkanocnymi upominkami.
 W ten sposób chcieli-
śmy ubarwić każdemu z obda-
rowanych choć trochę obecną, 
przygnębiającą codzienność. 

Mamy nadzeję, że to wiosenne 
drzewko, bukszpan, brzoza, 
rzeżucha i kolorowe dodatki 
sprawiły, że tegoroczne Święta 

Wielkanocne były w Piecho-
wicach odrobinę radośniejsze. 

Anna Kalisz
Dyrektor POK

Sukces 
przedszkolaków 

W dniu 5 marca reprezentacja nasze-
go Przedszkola Samorządowego nr 1, 
dzieci z Mądrych Sówek wzięły udział w 
półfinale XVI edycji konkursu dla Dzie-
ci i Młodzieży organizowanym przez 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego i 
Euroregionu Nysa: „Uczę się bezpiecz-
nie żyć”.

Był to dla dzieci dzień pełen wrażeń. 
Musiały wykazać się wiedzą z dziedziny 
udzielania pierwszej pomocy, zachowania 
w niebezpiecznych sytuacjach, bezpie-
czeństwa  w ruchu drogowym, zachowa-
nia bezpieczeństwa w lesie. Nasze Mądre 
Sówki w klasyfikacji końcowej znalazły się 
w pierwszej dziesiątce. GRATULACJE!

Anna Kubasiewicz 
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Mimo obecnej sytuacji, poprzez zdalny kontakt, nadal realizowany jest przez  Przedszkole  Samorządowe 
nr 2 program „Czyściochowe przedszkole”, dzieci poznają  zasady higieny, a rodzice utrwalają je w domu, 
dalej trwa konkurs plastyczny w ramach programu. Zachęcamy jeszcze raz Wszystkich  do głosowania na 
przedszkolną pracę konkursową w ramach programu „Czyściochowe przedszkole”, do wygrania są cieka-
we nagrody. Wesprzyjcie nas i zagłosujcie na naszą pracę.

Zasady głosowania:

• głosować w konkursie mogą uczestnicy programu 
Rossnę! Junior;

• codziennie można oddać jeden głos;
• głosowanie trwa od 2 marca do 30 czerwca i odbywa 

się w  miesięcznych turach – każdy miesiąc to  nowe 
głosowanie i nowi wygrani!;

• w głosowaniu biorą udział przedszkola, które zareje-
strowały się w  programie Czyściochowe przedszko-
le na www.czysciochowo.pl, przeprowadziły zajęcia 
na temat higieny i zgłosiły pracę konkursową;

• co miesiąc 100 przedszkoli z największą liczbą głosów 
wygrywa kartę podarunkową o wartości 500 zł na za-
kupy higieniczne w drogeriach Rossmann.

Wesprzyjcie nas i zagłosujcie na naszą pracę!

https://www.rossmann.pl/czysciochowo?voivodeshi-

pId=14&districtId=289&communeId=1416 

Realizowany jest rownież projekt „Dzieci uczą rodziców”, 
działania zamieszczane są na naszej stronie internetowej 
w zakładce Aktualności i Dla Rodziców. Zamieszczane sa 
tam inne propozycje zabaw, zajeć konkursów z ktorych 
również moga skorzystać rodzice i dzieci, na przykład or-
ganizowany przez Piechowicki Ośrodek Kultury – Kon-
kurs na palmę wielkanocną. Jako jedyna wzięła w nim 
udział  Laura, która uczęszcza do naszego przedszkola.  
Razem z rodzicami i babcią wykonała palmę, która miała 
2 m wysokości. Wykonana była z bukszpanu, ozdobiona 
kolorowymi wstążkami i kwiatami z celafonu. Gratuluje-
my Laurze i jej bliskim. Zachęcamy do zaglądania na na-
szą stronę można znaleźć tam ciekawe działania.

G. Popera J. Monastyrska K. Romańska

„Czyściochowe Przedszkole”

Od 16 marca 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła panuje cisza. Cisza, 
której nie życzyłby sobie żaden nauczyciel. Nasza szkoła, tak jak wszystkie w kraju, 
stała się szkołą zdalnego nauczania.
 Nauczyciele przez pierwsze dwa tygodnie, korzy-
stając ze zdalnego nauczania, mieli utrzymywać kontakt 
z uczniami, oferując im rozmaite zadania i problemy, aby 
nie wypadli oni z edukacyjnego rytmu i niejako oswoili się 
z taką formą nauczania. Był to czas przeznaczony przede 
wszystkim na powtórki. Natomiast od 25.03.2020r., 
zgodnie z  treścią rozporządzenia MEN, należy realizo-
wać podstawę programową, dążyć do uzyskania określo-
nych efektów oraz oceniać również zdalnie uczniowskie 
postępy. Należy zauważyć, że to rozporządzenie nie na-
rzuca nauczycielom jednej formy prowadzenia zdalnego 
nauczania, ale umożliwia im elastyczne dostosowywanie 
jego kształtu do potrzeb i  możliwości określonej grupy 
uczniów. Należy wziąć pod uwagę czas jaki uczniowie 
spędzają przed komputerem oraz wszystkie czynności 
związane z wykonywanie zadań. Zdalne nauczanie wy-
maga od nauczycieli nie tylko posiadania odpowiedniej 
wiedzy i umiejętności, ale również dużego zaangażowa-
nia w  tworzenie materiałów dydaktycznych, przydatnych 
w takiej formie edukacji. Praca nad opracowaniem mate-
riałów wymaga czasu i takiego przygotowania by miały 
one formę i treść najbardziej przyjazną dla uczniów. Pra-
cując zdalnie z uczniami nauczyciel musi poświęcić na to 

więcej czasu niż w przypadku tradycyjnego i  bezpośred-
niego nauczania. Uczniowie również nie mają łatwo. Czas 
jaki przeznaczają na naukę niejednokrotnie jest większy 
niż jednostka lekcyjna. Zmianie uległa też rola rodziców  
a  ich pomoc w zdalnym nauczaniu jest nieoceniona.   
              Życie w szkole spowolniło. Opustoszały budynek 
czeka na uczniów. Pracownicy obsługi wykonują różne  
prace remontowe, dbają o tereny zielone szkoły. Prze-
prowadzono gruntowny remont sali, z której korzystają 
przede wszystkim  uczniowie klasy V B. Pomalowana sło-
necznymi kolorami klasa niecierpliwie czeka na uczniów. 

Agata Szpala

Zdalne nauczanie w Szkole Podstawowej nr 2
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PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2

Zdalna praca w przedszkolu 
 Zawieszenie zajęć wychowawczych i dydaktycz-
nych w przedszkolu nie oznacza, że dzieci  przestają kon-
tynuować proces wychowania i kształcenia. W tym czasie, 
aby wpierać rozwoju dzieci, realizowane są konkretne za-
dania zapisane w podstawie programowej. W przypadku 
naszego przedszkola nauczyciele informują rodziców o 
dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach 
i formach ich realizacji przez dziecko w domu poprzez  
stronę internetową przedszkola, maile do rodziców, ko-
munikatory, kontakt telefoniczny.  
 Nauczyciele wspólnie z rodzicami ustalają najdo-
godniejszą formę wzajemnego kontaktu, która pozwoli im 
na rozważne i odpowiedzialne zorganizowanie w warun-
kach domowych odpowiednich form wspierania rozwoju 
dzieci. Obecna sytuacja sprawia, że podstawa programo-
wa wychowania przedszkolnego jest realizowana przy 
współpracy nauczyciela i rodziców w warunkach edukacji 
w domu rodzinnym. 
 Nauczyciele każdej grupy przedszkolnej codzien-
ne na stronie internetowej przedszkola i w wiadomościach 
emailowych do rodziców zamieszczają propozycje dzia-
łań, wynikające z realizacji zadań z podstawy progra-
mowej, wybranego programu oraz tygodniowego planu 
pracy. Przesyłane rodzicom materiały dostosowane są do 
możliwości psychofizycznych dzieci. 
 Są to zabawy ruchowe, taneczne, plastyczne, do-
świadczenia, zabawy matematyczne oraz przygotowanie 
do nauki czytania i pisania dla starszych przedszkolaków,  
propozycje z linkami do ciekawostek związanych z reali-
zowanym tematem, filmikami, piosenkami, programami 
telewizyjnymi i radiowymi, przedstawieniami teatralny-
mi oraz nagraniami czytanych przez nauczycieli opowia-
dań, zagadek czy wierszyków. Rodzice wiedzą, że zawsze 
mogą skontaktować się z nauczycielami telefonicznie bądź 
w inny dogodnych dla siebie sposób np. Messenger, What-
sApp, mail. Rodzice i dzieci wykonują i wykorzystują pro-
ponowane działania – piszą po śladzie, rysują szlaczki, 
wykonują działania matematyczne, układają wyrazy czy 
zdania z powycinanych literek oraz czytają krótkie tek-

sy – często dla swojego 
młodszego rodzeństwa. 
Niektóre propozycje za-
baw i zajęć dzieci wy-
konują z mniejszym 
zapałem a najchętniej 
wykonywanymi zada-
niami są prace plastycz-
no - techniczne oraz 
eksperymenty. Dzieci miały możliwość wykonania np. 
Tęczowej parasolki, Chmurki, Zajączka Szaraczka, kur-
czaka, koszyczka wielkanocnego czy pięknych pisanek, 
które z pewnością pojawiły się na wielkanocnym stole. 
Postępy dzieci możemy obserwować poprzez przesyłane 
przez rodziców prace dzieci. Cieszy nas, że rodzice korzy-
stają z naszych propozycji i razem z dziećmi biorą w nich 
udział, czego potwierdzeniem są otrzymywane relacje od 
rodziców i dzieci, filmiki, zdjęcia, które prezentowane są 
na stronie internatowej placówki. 
 Kochani rodzice,  pamiętajmy również, że dziec-
ko w domu powinno, tak jak w przedszkolu, bawić się 
samodzielnie swoimi zabawkami, konstruować, układać, 
sprzątać, czuć się bezpieczne i swobodne w swej aktyw-
ności. Powinno się także umożliwić dziecku zaspokajanie 
potrzeb aktywności fizycznej, np. poprzez wykonywanie 
ćwiczeń gimnastycznych. Serdecznie dziękujemy rodzi-
com za wkładany wysiłek i zaangażowanie. 
 W budynku przedszkola trwają drobne prace re-
montowo – konserwatorskie, wymalowaliśmy pomiesz-
czenie na leżaki, pomieszczenia kuchni,  magazynku na 
pomoce dydaktyczne a planujemy jeszcze odnowić szat-
nie, hol i zakonserwować urządzenia w ogrodzie.

B. Woś   M. Janasz

Światowy Dzień Zdrowia – pamiętamy 
 
W ubiegłym tygodniu odchodziliśmy Światowy Dzień 
Zdrowia. Jak co roku przedszkolaki pamiętały o ciężkiej 
i odpowiedzialnej pracy Służby Zdrowia, dlatego też z po-
mocą rodziców wykonały laurki, które zostały wysłane do 
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogór-
skiej oraz do Wielospecjalistycznego Szpitala- Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu 
na oddział onkologii. W ten sposób dzieci i rodzice chcieli 
podziękować za trud, poświęcenie i olbrzymi wysiłek jaki 
cała Służba Zdrowia wkłada w ostatnim czasie w walkę z 
koronawirusem, a także za codzienne ratowanie zdrowia i 
życia dzieci i dorosłych. 
 Nasze prace zostały zamieszczone na stronie Wo-
jewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej 
https://spzoz.jgora.pl/swiatowy-dzien-sluzby-zdrowia

S. Januszkiewicz   G. Popera



10 Informator Piechowicki • Kwiecień 2020 • numer 4/20

MOJA WIELKANOC 
 wspomnienia z 

dawnych lat

 Poprosiliśmy niektórych mieszkańców Piechowic 
o krótkie wypowiedzi na temat zwyczajów związanych ze 
Świętami Wielkanocnymi. O krótkie wspomnienia zwią-
zane ze świątecznym czasem z okresu dzieciństwa bądź 
młodości. Ciekawi dawnych zwyczajów, dziś już niepopu-
larnych i odmiennych, zapytaliśmy o to, które z tradycji 
wielkanocnych wspominają najmilej. Święta to znakomi-
ty czas do tego, żeby sięgnąć pamięcią do dawnych spo-
tkań rodzinnych i wyjątkowych chwil. Uśmiechnąć się do 
wspomnień i opowiedzieć o nich innym.

 Tadeusz Janczyński (lat 86) – swoje dzieciń-
stwo spędził na wsi koło Krzemieńca (dzisiejsza Ukraina). 
Wspomina miło wszystkie tradycje świąteczne, zwłaszcza 
chodzenie po wsi i zbieranie pisanek. Jak sam opowia-
da:-„ I dyngus musiał być obowiązkowo, było przy tym 
mnóstwo zabawy. No i stukanie się jajkiem, kto komu 
zbije skorupkę. Ten kto wygrywał zabierał wszystkie jaj-
ka. Ale chłopcy oszukiwali. Robili wydmuszki i wlewali 
do środka ołów. Nie można było poznać, że to oszukane 
jajko. Tłukli potem wszystkich i zabierali im jajka. Przez 
święta odwiedzało się sąsiadów, chodziło się po całej wsi. 
A z potraw najważniejszy był żurek no i mazurek. Mazu-
rek był zawsze. A wędliny robiło się samemu. Zawsze biło 
się świniaka 2 razy do roku i zawsze przed świętami. Jadło 
się oszczędnie bo musiało wystarczyć na długo”.

 Teresa Turowicz ( lat 67) – już z okolic Piecho-
wic pamięta gniazdka ze słomy lub siana. „ Mama robiła 
takie gniazdka dla nas i układała je pod drzewami. Każ-

de gniazdko miało karteczkę z imieniem. To były takie 
prezenty. W środku ukryte były zawsze jakieś drobne 
przedmioty lub słodycze. Najczęściej to rękawiczki albo 
skakanka. A chłopcy dostawali procę. No i dla wszystkich 
cukierki. Ale najlepszy był lany poniedziałek. Zazwyczaj 
było słonecznie. Wychodziłyśmy na dwór a chłopcy cho-
wali się za rogiem, żeby nas potem zaskoczyć i lali z wia-
derek”.

 Alicja Janowska (lat 71) – Piechowiczanka 
od urodzenia. Wspomina domową produkcję pisanek. „ 
Mój ojciec miał specjalne urządzenie do malowania jajek. 
To była tradycja przywieziona z Dąbrowy Górniczej. To 
był taki przyrząd wielkości gdzieś 15x5cm ze specjalnym 
uchwytem na jajko. Uchwyt był na sprężynce i do tego 
kręciołek z boku. Do tego zaznaczone odległości, taki 
miernik na podstawie i można było robić równe paski. 
Miejsce na pędzelek, takie oparcie i pokrętło do obra-
cania. Szło migiem. Taka pisankę można było zrobić w 
10, 15 minut. Produkowaliśmy tego dużo i rozdawaliśmy 
rodzinie i sąsiadom. Ale kiedyś dowiedziały się o tym 
zakonnice i brały od nas te jajka. Za pomalowane jajko 
oddawały nam pół jajka. Czyli za 60 pomalowanych jajek 
dostawaliśmy 30. Malowaliśmy surowe jajka, bo zakon-
nice rozdawały je potem biednym. A żurek pojawił się w 
naszym domu dopiero w latach 80-tych. Moja mama nie 
znała takiej tradycji. Powtarzała, że zupy się na Święta nie 
je. W okresie jej młodości takiej tradycji nie doświadczy-
ła. Od dziecka była pomocą domową w bogatej żydow-
skiej rodzinie w Łodzi, gdzie tradycje były zupełnie inne”.

Tradycje świąteczne są elementem naszej kultury i tożsamości. Przenoszone z pokolenia na pokolenie łączą 
nasze rodziny i bliskich. Z pozoru stałe i niezmienne ulegają jednak nieznacznym modyfikacjom. Nowe 
miejsce zamieszkania czy nowa społeczność sprawiają, że dostrzegamy różnice w naszych obrzędach. Sta-
ramy się nadal być wierni swoim tradycjom, chętnie dzieląc się z innymi swoimi doświadczeniami z dzie-
ciństwa. Szczególnie w regionie Dolnośląskim, gdzie powojenna migracja była wyjątkowo zróżnicowana 
widać wyraźniej odmienność naszych świątecznych tradycji.
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 Jadwiga Czujowska (lat 77) – dzieciństwo 
spędziła w Staniątkach k/Krakowa. „W Galicji już popu-
larny był tzw. zajączek, do którego Mama przygotowy-
wała papierowe torebki. W środku były słodycze. Trochę 
cukierków, jakiś batonik. Chowała je w ogródku. Ale tak, 
żebyśmy mogli znaleźć. Było nas pięcioro i każda toreb-
ka musiała mieć taka samą ilość cukierków, żeby żadne 
dziecko nie czuło się pokrzywdzone. Dodatkowym zada-
niem było drapanie pisanek. Jajka gotowało się w łupin-
kach cebuli albo trawie. Potem tato dawał mi takie szydło 
i drapało się różne wzory. Te gotowane w cebuli były ja-
sno brązowe a te w trawie seledynowe. Koszyczek ze świę-
conką przygotowywała mama. To dzieci zanosiły koszy-
czek do kościoła albo jak na wsiach to pod figurę, gdzie 
ksiądz przyjeżdżał o określonej porze i święcił. Później 
ciekawostką były jajka marmurkowe. Często je robiliśmy. 
Przepis jest bardzo prosty. Po ugotowaniu jajka obija się 
skorupkę żeby popękała. Takie jajko wkłada się do moc-
nej esencji herbacianej i chwilę gotuje. Potem zostawia do 
ostygnięcia. Po obraniu jajka ze skorupki widoczny był 
nieregularny wzór takich brązowych żyłek. Ładnie to wy-
glądało.

 Bożenka Flieger (lat 62) – Piechowiczanka 
od urodzenia. W jej wspomnieniach nie było „zajączka”. 
Za to pamięta doskonale dzielenie się jajkiem, stukanie 
jajkiem i obowiązkowy żurek z kiełbaską.  „Święta były 
takim czasem szczególnym. Podchodziło się do nich bar-
dzo poważnie. Często przed świętami kupowało się nawet 
nowe ubranie, żeby włożyć je właśnie na święta. Ważne 
było żeby elegancko wyglądać. To taki wyraz szacunku i 
wyjątkowości Świąt. Wszyscy byli elegancko ubrani, pa-
nowie w garniturach, dzieci w nowych często ubraniach. 
I do kościoła nie można było ubierać się byle jak. Strój 
był wtedy bardzo ważny bo pokazywał, że szanuje się ce-
remonię Świąteczną. Jajka również gotowało się w łupin-
kach z cebuli, żeby miały inny kolor niż na co dzień”.
  Regina i Stanisław Zającowie (obydwoje lat 81)- p. Regina 
pamięta swoją mamę Apolonię, która pisanki malowała 
woskiem lub gotowała w łupinkach z cebuli. Wspomina 
jednak wydarzenie, że w któryś lany poniedziałek, Pie-
chowicka straż pożarna polewała z sikawki przechod-
niów. Lata dzieciństwa p. Stanisława przypadły na okres 
II Wojny Światowej opowiada o Świętach ze wzrusze-
niem. W miejscowości Strzykuły pod Warszawą, w tych 
najtrudniejszych dniach Święta wszyscy starali się obcho-
dzić normalnie. Były pisanki, dzielenie się jajkiem, bitwy 
na jajka, w których podstępnie wygrywały te drewniane. 
Jednak jedno wydarzenie było wyjątkowe w jego życiu, 
kino polowe „Do majątku na Święta przyjechali żołnierze 
radzieccy. Na jakimś rozłożonym materiale wyświetlali 
filmy. Najczęściej były to komedie. Pamiętam „ Świat się 
śmieje”. To było prawdziwe świąteczne przeżycie. W świe-
cie bez telewizorów obejrzeć film”.

 Elżbieta Butler-Klimowicz (lat 76) - Pocho-
dzi z Warszawy. W jej rodzinie była tradycja, odwiedzania 

kościołów  na Starym Mieście, po święceniu pokarmów , 
w celu podziwiania aranżacji Grobów Pańskich. Była to 
też okazja do spotkania kogoś z rodziny lub znajomych, 
do złożenia życzeń, chwili rozmowy. Msza rezurekcyjna 
o 5 rano, po której młodzież, (głównie młodzi chłop-
cy) podkładali na szyny tramwajowe, siarkę, i jak jechał 
tramwaj to był wystrzał. Tradycją było aby na święta każ-
dy miał swojego mazurka, z dodatkami np. z kajmakiem, 
śliwkami, czekoladą. Na święta pieczona była specjalna 
wielka baba wielkanocna.

 Lucjan Pawnuk (lat 88) – pochodzi z okolic 
Wielunia, tam rolnicy robili , pletli z gałązek wierzbo-
wych krzyżyk i w II dzień Świąt szli na pole i wsadzali te 
krzyżyki w swoje pola. Miało to chronić przed klęskami i 
zapewnić urodzaj. Tradycją było również strzelanie z pro-
chu po mszy rezurekcyjnej.

 Mieszkanka Piechowic ( lat 78) - pochodzi 
z okolic Krosna. W Wielki Czwartek chodzono po wsi 
i kołatano grzechotkami, by wzbudzić strach. W Wiel-
ką Sobotę tylko kobiety zajmowały się przyozdabianiem 
koszyczka  i jajek wielkanocnych, mężczyznom nie było 
można w tym czasie nawet wejść do izby, gdyż mogli rzu-
cić urok na pisanki. Jajka farbowano, głównie w łupinach 
z cebuli, lub  świeżym życie, jak wyrosło już na polu. W 
drewnianej formie odlewano cukrowego baranka, któ-
rego najmłodsze dzieci mogły zjeść w Niedzielę Wielka-
nocną. W Poniedziałek Wielkanocny obchodzono śmin-
gusa, czyli smaganie witkami wierzbowymi po nogach 
młodych panien, oblewanie zimną wodą, oraz dyngusa. 
Podczas dyngusa panny mogły się wykupić od oblewania 
wodą drobnym upominkiem lub czymś ze stołu wielka-
nocnego.
  Informujemy również, że w późniejszym czasie 
będziemy się starć zebrać wspomnienia Mieszkańców 
Piechowic, które dotyczą innych zwyczajów i obrzędów 
związanych z ich rodzinnymi tradycjami. Wspomnienia 
te opublikowane zostaną na stronach internetowych Mia-
sta Piechowice i w Informatorze Piechowickim.

K. Szczap  E. Czujowska
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