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Majówka z historią
Piechowicka “Majówka z historią” to bardzo dobre przedstawienie zaprezen-
towane przez uczniów SP nr 1 w Piechowicach i ciekawe historie zatrzymane w 
kadrze Marka Bergtrauma.
 1 maja w Piechowickim Ośrodku 
Kultury licznie przybyli goście długimi 
brawami nagrodzili młodych adeptów 
sztuki aktorskiej. Prowadząca szkolną grupę 
teatralną p. Barbara Zając przygotowała 
z uczniami klasy VIa i VIb (oraz kilkoma 
osobami z klasy V, VII i VIII) spektakl pt.” 
Polska pachnie bzami”, w którym nie zabra-
kło patriotyzmu, edukacji, dynamicznych 
zwrotów akcji, tańca i śpiewu. Olbrzymia 
praca, dziesiątki prób, dobrane stroje oraz 
muzyka dały doskonały efekt końcowy. 
- Przychodzą dziadkowie, przychodzą 
rodzice, są młodzi wykonawcy i prawdopo-
dobnie uda nam się zrealizować to co chcie-
liśmy osiągnąć - żeby te dni święta majo-
wego właśnie pod takim hasłem przebiegały  
- „Rodzina i ojczyzna” - powiedziała Anna 
Kalisz, dyrektor Piechowickiego Ośrodka 
Kultury.
- Patriotyzm to jest rzecz, która określa nas 
jako polaków. Możemy go okazywać sza-
cunkiem do ojczyzny oraz dobrocią dla 
drugiego człowieka - mówił Marcel Woś, 
zapytany jak według niego można okazy-
wać patriotyzm na co dzień. 
- Wywieszenie flag, śpiewanie hymnu pań-
stwowego - dodał jego kolega ze Szkoły 
Podstawowej nr 1, Jakub Zarówny.
- Patriotyzm to umiłowanie ojczyzny, to 
także miłość do swojej najbliższej okolicy. 
Myślę, że to bardzo ważne z punktu widze-
nia dydaktycznego i dlatego staramy się 
uczyć patriotyzmu już od najmłodszych 
lat - tłumaczyła Marzena Sąsiada, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach.
- To bardzo ważny element wychowa-
nia najmłodszych pokoleń, ponieważ nie 
znając swojej historii człowiek jest uboższy 
- powiedział Marek Bergtraum, gość spe-
cjalny uroczystej gali.
 Później młodzieńczy entuzjazm 
ustąpił miejsca stonowanej dojrzałości. 
Nasz mieszkaniec, pasjonat dokumentali-
sta p. Marek Bergtraum ponownie odsłonił 
przed nami kilka piechowickich tajemnic. 
Wybuch w „Dynamitce”, tragiczne wypadki 
i wielka powódź to wydarzenia, o których 
tym razem mówiły filmowe zapisy p. Marka. 
Wielka ciekawość, chwile napięcia, smutek 
i niedowierzanie to właściwy komentarz do 
tych dokumentów. Ile jeszcze tajemnic kryje 
w sobie domowe archiwum naszego wyjąt-
kowego mieszkańca? Tego nie wiemy, ale 
wiemy, że p. Marek Bergtraum poświęca 
swój wolny czas i wkłada w to wiele pracy, 

aby ocalić od zapomnienia ciekawe frag-
menty powojennej historii Piechowic.
- Od 1945 roku bardzo wiele wydarzyło 
się w Piechowicach. Wiele tragedii, przy-
krości ale także wydarzeń sensacyjnych, 
które w pamięci ludzi starszych pozostały. 
Jednym z wydarzeń jest słynny wybuch 
w „Dynamitce”. Eksplozja, gdzie zginęło 
ośmiu pracowników. Także bandycki 
napad na jedną z dziewczyn, która wracając 
rowerem została napadnięta przez dwóch 
mężczyzn i straszliwie pobita - wspomina 
Marek Bergtraum.
 Gala Patriotyczna zakończyła się 
happeningiem plastycznym pt. „Polska 
moja ojczyzna”.

POK/Adrian Klimas
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Razem dla Maksa
Mieszkańcy (i nie tylko) licznie zjawili się na stadionie miejskim by wesprzeć 
walczącego o powrót do zdrowia Maksa Piwowarskiego. Festyn obfitujący w 
wiele atrakcji odbył się z inicjatywy piechowickich radnych.

 Maks jest 9 letnim chłopcem, u 
którego zdiagnozowano nowotwór tkanek 
miękkich. W 2015 roku amputowano mu 
nóżkę, następnie przeszedł cykl chemii. W 
tej chwili walczy z komplikacjami po agre-
sywnym leczeniu. 
- Najbardziej potrzebne są rehabilitacje. 
Dodatkowo pojawiły się komplikacje po 
chemii czyli leczenie serca, powiększona 
wątroba, niedoczynność tarczycy. Przez to 
musimy uważać by nie łapać infekcji bo 
stan zdrowia diametralnie się pogarsza. 
Ze względu na to, że Maks rośnie i rozwija 
się musimy także co pół roku wymieniać 
protezę, a to jednak są spore koszty – tłu-
maczy Pani Kamila, mama Maksa.
 Młodego mieszkańca Piechowic 
postanowili wesprzeć miejscy radni organi-
zując festyn charytatywny, w którym udział 
wzięła spora grupa mieszkańców.
-Jest loteria fantowa, na której każdy los 
wygrywa, mamy licytację, mamy ściankę 
wspinaczkową, ciasta upieczone przez 
rodziców, kiełbaski, każdy może przejechać 
się elektrycznym quadem czy samochodem 
terenowym – wyliczała Joanna Wąsiewska, 
inicjatorka pikniku dla Maksa.
 W trakcie festynu odbył się turniej 
piłkarski, w którym wzięli udział młodzi 
zawodnicy okolicznych klubów piłkarskich.
- Turniej jest organizowany dla grupy wie-
kowej skrzat – są to chłopcy urodzeni w 
roku 2012 i młodsi. Są tu okoliczne drużyny 
– z Jeleniej Góry, Cieplic, Łomnicy. Gramy 
każdy z każdym na dwóch boiskach, nie 
wyłaniamy zwycięzców, cieszy nas każda 
bramka, każde udane zagranie. Ci chłopcy 
mają się przede wszystkim dobrze bawić 
grając w piłkę nożną – podkreślał Marcin 

Ramski, odpowiedzialny za 
organizację turnieju. 
 Sporym zainteresowa-
niem cieszyła się licytacja. A 
udało się zgromadzić kilka 
bardzo cennych piłkarskich 
pamiątek. 
- Mamy między innymi 
koszulki piłkarskie klubów 
Ekstraklasy, m.in. Piasta 
Gliwice, mamy także piłki 
z autografami oraz zestawy 
dresów przekazane przez 
naszą Lechię Piechowice, a 
także wiele innych cennych 
przedmiotów – mówił radny 
Wojciech Zarówny. 
 Sam bohater wydarze-

nia tryskał dobrym humorem i był pod 
sporym wrażeniem zarówno otaczających 
go atrakcji jak i wsparcia jakie otrzymywał 
od swoich rówieśników.
- Rozmawiałem z moimi kolegami, którzy 
powiedzieli, że trzymają za mnie kciuki. Jest 
bardzo fajnie, najbardziej czekam jednak 
na możliwość przejażdżki quadem – mówił 
uśmiechnięty Maks Piwowarski.
 Maksa można także wesprzeć prze-
kazując datki za pośrednictwem fundacji 
Pomagam.pl
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Pan Józef skończył 100 lat
W Urzędzie Miejskim w Piechowicach miała miejsce piękna uroczystość. Bur-
mistrz Jacek Kubielski oraz przewodniczący rady miasta – Jacek Kamiński zło-
żyli najserdeczniejsze życzenia i wręczyli upominki Józefowi Pirdze, któr y ob-
chodził jubileusz swoich setnych urodzin.

- Na ten moment mamy jednego 100-
latka w Piechowicach. Pan Józef jest osobą 
ogólnie znaną i poważaną wśród mieszkań-
ców. Każdy odnosi się do niego z wielką 
sympatią i sentymentem. Jest bardzo życz-
liwy i pomocny - mówił burmistrz Jacek 
Kubielski. W podobnym tonie o swoim 
tacie wypowiada się Pani Krystyna: - Jest 
bardzo uczynny i stara się dostrzec to co 
najlepsze w drugim człowieku.
 Dostojnemu jubilatowi w tej ważnej 
chwili towarzyszyła najbliższa rodzina. Nie 
zabrakło urodzinowego tortu i oczywi-
ście prezentów. Jednym z nich był krysz-
tałowy puchar wyprodukowany w Hucie 
Julia z wygrawerowanymi życzeniami przez 
Małgorzatę Sztabińską. Burmistrz przeka-
zał także życzenia od Premiera Mateusza 
Morawieckiego i Wojewody Dolnośląskiego. 
Pan Józef otrzyma także specjalne świadcze-
nia od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
- Za każdym razem kiedy osoba kończy 
100 lat “z urzędu” dostaje decyzją Prezesa 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 

dodatkowe świadczenie, tzw. świadcze-
nie honorowe, wypłacane co miesiąc, do 
swojego świadczenia podstawowego - tłu-
maczy Marzanna Damasiewicz z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w Jeleniej Górze. 
 Jaka jest recepta na długowieczność?
- Żebyśmy długo żyli potrzebne jest bło-
gosławieństwo od Pana Boga, który daje 
nam szczęście - powiedział Pan Józef. - 
Trzeba dużo pracować i być dobrym dla 
innych - dodaje jego córka, Pani Krystyna. 
Korzystając z okazji Pan Józef przekazał 
swoje życzenia dla wszystkich zgromadzo-
nych. - Prosimy Panie Boże, daj nam szczę-
ścia, życia zdrowego, spokojnego i silnego. 
Wspaniałą mądrość, wspaniałą pamięć, 
która jest tak ważna w życiu. Żebyśmy mieli 
prace i dobre wynagrodzenie. Żebyśmy żyli 
świętością, pobożnością i miłością - zwrócił 
się do zgromadzonych Jubilat.
 Ze swojej strony życzymy Panu 
Józefowi kolejnych pięknych jubileuszy w 
gronie najbliższych.

Adrian Klimas.
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Piechowice działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samo-
rządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w 

Piechowicach został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i sprzedaży pod nume-
rami :  RN.6845.6.2019 i RN.6840.1.3.2019

Wykazy są dostępne do wglądu w godzinach pracy Urzędu.

HAPPY END W SPRAWIE SZKÓŁ
Wszystko wskazuje na to, że sprawa reor-
ganizacji sieci szkół w Piechowicach 
doczekała się szczęśliwego zakończenia. 
Jest decyzja w sprawie utworzenia klas 
w nowo tworzonej Szkole Podstawowej 
Nr 2. Co jednak najważniejsze decyzję 
podjęli rodzice dzieci a nie tylko radni.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta, poświę-
cona oświatowym problemom odbywała się 
w dwóch częściach. Przygotowana na sesję  
uchwała w sprawie : Wskazania uczniom 

oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Piechowicach miejsca realizacji obo-
wiązku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 
2 i Jana Pawła II w Piechowicach, powstałej 
z przekształcenia gimnazjum, budziła dużo 
emocji. Jej podjęcie wydawało się jednak 

koniecznością dla ostatecznego przeprowa-
dzenia reorganizacji sieci szkół. Ponieważ 
wcześniej proces rekrutacji do tworzonej 
na bazie wygaszanego gimnazjum szkoły 
przebiegał bardzo opieszale. Rada Miasta 
w końcu musiałaby więc podjąć decyzję o 

przeniesieniu wskazanych oddzia-
łów klasowych do drugiej szkoły.  
Na szczęście przygotowany przez 
burmistrza projekt uchwały, 
sprawił, że cała sprawa ruszyła 
mocno z miejsca. A czas był ku 
temu najwyższy. Wyznaczone 
bowiem przez kuratorium osta-
teczne  terminy właśnie mijały.
Podczas spotkania rodziców z 
burmistrzem i radnymi w dniu 
8 maja, wszystkich wątpliwo-
ści jeszcze rozwiać się nie udało, 
pomysł przenoszenia klas nie 
bardzo spodobał się części rodzi-

ców, którzy stwierdzili, że decyzje zapadają 
bez ich udziału. Z drugiej jednak strony do 
tej pory raczej biernie przyglądali się całej 
sprawie, czekając na rozstrzygnięcia. Dość 
powszechnie była też artykułowana niechęć 
do przepisywania swoich pociech ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 do Szkoły Podstawowej 
Nr 2. Ostatecznie rodzice poprosili jeszcze 
o kilka dni zwłoki aby mieć czas na podję-
cie samodzielnych decyzji. Podkreślali przy 
tym, że chodzi przede wszystkim o zasadę 
dobrowolności  zapisywania dzieci do two-
rzonych nowych oddziałów klasowych w 
Szkole Podstawowej nr 2.
Radni podczas sesji 9 maja wstrzymali 
się więc jeszcze po raz ostatni z podję-
ciem decyzji, czekając na efekty kolejnych 
spotkań rodziców, którzy mieli zadeklaro-
wać chęć zapisania swoich dzieci do nowo-
tworzonej szkoły.
Tkwiącą w niektórych mieszkańcach 
niechęć w końcu jednak udało się prze-
łamać i okazało się, że choć diabeł tkwi 
w szczegółach to nie jest taki straszny. 
Argumenty o atutach bardziej kameralnych 

szkół, konieczności rozładowania tłoku 
w „jedynce”, prowadzeniu nauki w syste-
mie jednozmianowym w końcu trafiły na 
podatny grunt. To także dzięki aktywno-
ści burmistrza i radnych, którzy mocno 
zaangażowali się w sprawę biorąc aktywny 
udział w spotkaniach z rodzicami. Wyróżnić 
należy przede wszystkim radną Joannę 
Wąsiewską, której podczas kontynuowa-
nej 15 maja  sesji  kilkakrotnie za to zaan-
gażowanie  dziękowano.
Ostatecznie ilość chętnych rodziców, którzy 
od września poślą dzieci do SP-2 pozwoli na 
utworzenie sześciu oddziałów klasowych      
( I, II, IV, dwóch V, VI). Co więcej rekruta-
cja zgodnie z oczekiwaniami rodziców prze-
biegła dobrowolnie. Tak więc wspomniana 
uchwała nie musiała już być podejmowana.

Robert Kotecki.
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Ciekawe wydarzenia 
w Przedszkolu Samorządowym nr 2.

Rodzice czytają 
Przedszkolakom

   Realizując roczne zało-
żenia „Jestem Polakiem 
jestem Europejczykiem” w 
grupie  dzieci zapoznały się z 
pojęciem Unii Europejskiej 
jako związku państw leżą-
cych na kontynencie euro-
pejskim. Poznały flagę i 
hymn UE oraz przyswa-
jały wiadomości na temat 
wiadomości o położeniach 
krajów na mapie politycznej 
Europy, symbolach narodo-
wych, stolicach i charaktery-
stycznych zabytkach wybra-
nych państw ( Wielkiej 
Brytanii, Włoch, Niemiec, 

Francji i oczywiście Polski) 
Realizację tematu wzboga-
ciły spotkania z rodzicami, 
którzy opowiadali o cieka-
wostkach wybranego kraju, 
nauczyli prostych zwrotów 
w obcym języku oraz czytali 
bajki. Spotkania nie byłyby 
niczym nadzwyczajnym 
gdyby nie fakt, że rodzice 
tym razem czytali znane 
bajki w oryginale. I tak 
mama Matteo, pani Sylwia  
Małyska przeczytała dzie-
ciom „Pinokia” po włosku, 
mama Kai, pani Kinga 
Klasińska  „Trzy świnki” 
i  pani Karolina Wolińska 
„Mogli und das verschwun-
dere Elefantenkind” ”w 
wersji niemieckiej. Dzieci 

z zaciekawieniem słuchały 
obcobrzmiących słów, 
śledząc akcję bajek, które nie 
zawsze nie miały identyczny 
przebieg jak wersje polskie. 
Ale cierpliwe tłumaczenia 
mam i kolorowe ilustracje 
rozbudzały zainteresowa-
nie dzieci innymi językami. 
Poprzez obcowanie z obcym 
językiem dzieci uczą się, że 
mimo iż mówimy w różnych 
językach tak naprawdę jeste-
śmy tacy sami.

Serdecznie dziękujemy 
mamom. 
                                                                                                                                  

G. Popera

Bezpiecznie na co dzień

 W ramach rea l iza-
cji programu autorskiego 
„Bezpiecznie na co dzień” 24 
kwietnia 2019 roku odbyło się  
spotkanie z Policją. Panowie 
dzielnicowi przeprowadzili 
pogadanki w grupach na temat 
pracy policji oraz bezpiecz-
nego zachowania na drodze, w 
kontakcie z nieznajomym oraz 
jak prawidłowo dzieci mogą 
być przewożone w samocho-
dach osobowych i autokarach.  
Dzieci aktywnie uczestniczyły 
w spotkaniu; zadawały dziel-
nicowym pytania na temat ich 

pracy, mundurów i wyposażenia,  samo-
chodów i z zaciekawieniem słuchały wyja-
śnień. Spotkanie zakończyło się w ogro-
dzie przedszkolnym na którym czekał na 
zebrane przedszkolaki nowiutki radiowóz 
Opel Mokka ( jego zakup dofinansowany 
był również przez nasze miasto) Wielką 
frajdą dla wszystkich dzieci było zajrzenie 
do środka samochodu, a chętne przedszko-
laki mogły tez usiąść na miejscu  kierowcy. 
Na koniec jeszcze dzieci zrobiły sobie 
grupowe zdjęcia z policjantami i trzeba 
było się pożegnać. Serdecznie dziękujemy 
Panom  Krystianowi  Czyżewskiemu  i 
Krzysztofowi  Jankowskiemu za ciekawe i 
ważne spotkanie.

Przedszkole Samorządowe nr 2

Na podstawie art. 72 ust 3 pkt 3b ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 
2204; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1509, z 2018 r. poz. 2348 oraz z 2019 r. poz. 270, poz. 492 i poz. 801) w związku z art. 3 
ustawy z dnia 31 stycznia 2019r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształceniu prawa użyt-
kowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 poz. 270), 
Burmistrz Miasta Piechowice informuje, że zmianie ulega dotychczasowa stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowa-
nia wieczystego gruntów pod garażami z  3% ceny nieruchomości gruntowej na nową stawkę wynoszącą 1% ceny nierucho-
mości gruntowej. 

Użytkownicy wieczyści gruntów pod garażami zostaną poinformowani o powyższych zmianach w formie pisemnej, a wszelkie 
dodatkowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Referacie Nieruchomości, Geodezji i Ochrony Środowiska tut. Urzędu 
(pokój nr 21, tel. 75 75-48-917).

ZMIANA STAWEK PROCENTOWYCH OPŁATY ROCZNEJ ZA 
UŻYTKOWANIE WIECZYSTE GRUNTÓW POD GARAŻAMI
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PRZEDSZKOLNY RECYKLING I 
ŚWIĘTA  NIEZAPOMINAJKI POLSKIEJ

„Tak dorośli jak i dzieci, muszą segregować śmieci. Można później je 
przerobić i  z nich różne rzeczy zrobić” 

 Ludzie  od wieków korzystają z 
naturalnych bogactw ziemi, eksploatują je 
i zanieczyszczają.
Problem śmieci staje się coraz bardziej 
dotkliwszy i globalny. Kształtowanie postaw 
ekologicznych powinno rozpoczynać się 
od  przedszkola. Przedszkolaki ze względu 
na swój konkretno – obrazowy sposób 
myślenia, poznają otaczające go środowi-
sko wszystkimi zmysłami, dlatego należy 
im umożliwić oglądanie, badanie, obser-
wowanie i eksperymentowanie dostęp-
nymi i bezpiecznymi odpadami, tj. zużyte 
butelki plastikowe, nakrętki itp. wykorzy-
stywanie ich do upiększania swojego oto-
czenia przyrodniczego, sadzenia roślin, 
wykorzystywania do powtórnego prze-
twarzania. Działania takie rozwijają zain-
teresowania, motywują do zdobywania 
wiedzy, dokładniejszego poznawania śro-
dowiska i przygotowują dziecko do odpo-
wiedzialności za nie. Edukacja ekologiczna 
powinna być procesem ciągłym, trwają-
cym przez całe życie. Dlatego też uczmy 
dzieci, jak korzystać ze środowiska, by 
żyć w zgodzie z naturą, jak stworzyć sobie 
możliwość świadomego wyboru miedzy 
zagrożeniem a zapobieganiem. Z myślą o 
opisanych  działaniach na rzecz ochrony  
naturalnego środowiska powstał  projekt 
– „Przedszkolny recykling” oraz wzięli-
śmy udział w ogólnopolskim programie 
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”.  W kwiet-
nia w naszym przedszkolu odbył się szereg 
działań, zajęć z dziećmi we współpracy z 
Urzędem Miasta Piechowice, Karkonoskim 

Parkiem Narodowym, Związkiem Gmin 
Karkonoskich. Jednym z działań podsu-
mowujący projekt był konkurs plastyczny 
“Przedszkolny recykling” w którym brały 
udział wszystkie dzieci i rodzice naszych 
przedszkolaków oraz konkurs wiedzy prak-
tycznej  na temat segregowania odpadów, 
Na uroczystości były obecne  panie: Kamila 
Misztela i Monika Śpiewak z Urzędu Miasta 
Piechowice.  
 Kole jny m dz i a łan iem na 
rzecz środowiska były obchody Święta  
Niezapominajki Polskiej. Była to okazja 
do znakomitej zabawy ale także do zdoby-
cia wiedzy o środowisku naturalnym i jego 
ochronie. Niezapominajka jest symbolem 
serdeczności i popularyzuje piękno pol-
skiej przyrody. My święto niezapominajki 
obchodziliśmy troszkę inaczej niż mieliśmy 

zaplanowane. Niestety niekorzystna aura 
nie pozwoliła nam na wyjście z przedszkola 
i wręczanie mieszkańcom Piechowic, przy-
gotowanych przez przedszkolaków nieza-
pominajek z “ dobrym słowem”. Dzieci spo-
tkały się w sali gdzie zaprezentowały pio-
senki, wiersze o życzliwość wobec przy-
rody i wobec siebie. Pani Dyrektor wręczyła 
dzieciom sadzonki kwiatów, które wszyst-
kie dzieci posadzą w ogrodzie. Na zakoń-
czenie uroczystości, każde dziecko idąc do 
domu otrzymało balon w kolorze niezapo-
minajki. Pomimo, że pogoda nas zawiodła 
był to dzień pełen życzliwości
 i radości.
 Dziękujemy pani K. Misztela i M 
Śpiewak  za udział w uroczystości i dostar-
czone materiały do segregacji śmieci. 

G. Popera, J. Monastyrska

Siedmiomilowe Buty dla Jeżyków 

To już kolejna wycie czka gr upy 
„Jeżyków” w ramach zdobywania odznaki 
„Siedmiomilowe Buty” ustanowionej przez 
PTTK. 
 Odznakę tą zdobywa się na terenie 
Polski, mogą ja zdobyć dzieci w wieku 
poniżej 10 lat. Odznaka ustanowiona jest 
w dwóch stopniach, które należy zdobywać 
kolejno: 
I stopień – Srebrne buty za przejście 30 km
II stopień  - Złote buty za przejście 50 km
Tym razem wybraliśmy się do Górzyńca, 
aby zobaczyć Wodospad Kropelka.  

Nieodzownym elementem wyprawy była 
zabawa w „Podchody” – dostarczyła dzie-
ciom wiele radości i satysfakcji ze wspól-
nego przeżywania przygód. Ciekawe było 
wymyślanie zadań dla dzieci , jak również 
odszukiwanie listów  i wykonywanie tego 
co wymyśliła grupa uciekająca. Wszyscy 
spotkali się przy wodospadzie, dzieląc się 
z grupą nie tylko wrażeniami, ale także 
ukrytym skarbem, czyli pysznymi cia-
steczkami. Nasz region ma wiele ciekawych 
miejsc do pokazania nawet najmniejszym 
turystom, a raz rozbudzone zainteresowa-
nia będą owocować w przyszłości i młode 
pokolenia pokochają piesze wędrówki.

 Małgorzata Janasz.
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PIECHOWICE
na sygnale

Mężczyzna schował się przed policjantami 
pod styropianem

Policjanci z Komisariatu II Policji  w Jeleniej 
Górze zatrzymali 32-letniego mieszkańca 
powiatu jeleniogórskiego poszukiwa-
nego do odbycia kary pozbawienia wolno-
ści w wymiarze 6 miesięcy za przestępstwa 

przeciwko mieniu.

32-latek poszukiwany był na pod-
stawie postanowienia wydanego 
przez Sąd Rejonowy w Jeleniej 
Górze  według, którego mężczy-
zna miał być zatrzymany i dopro-
wadzony do Zakładu Karnego. 
Policjanci uzyskali informację, że 
mężczyzna najprawdopodobniej 
ukrywa się w jednym z mieszkań 

w Piechowicach.
Kiedy funkcjonariusze pojawili się pod 
budynkiem okazało się, że pomimo wyraź-
nych odgłosów dobiegających ze środka 
nikt nie chciał im otworzyć drzwi. Dopiero 

po podjęciu decyzji o siłowym wejściu do 
budynku i pojawieniu się na sygnałach 
pojazdu Straży Pożarnej drzwi otworzyła 
matka poszukiwanego, która oświadczyła, 
że syna nie ma. Okazało się jednak, że poli-
cjanci znaleźli go ukrytego na strychu, za 
kominem pod płytami styropianowymi.
 Mężczyzna został umieszczony w 
policyjnym areszcie, a następnie przekazany 
do Zakładu Karnego w celu odbycia kary 
pozbawienia wolności.

podinsp. Edyta Bagrowska

Pożar opuszczonego budynku
W Piechowicach Dolnych, 12 maja br. spłonął 
opuszczony budynek przy ulicy Papierników 
(dawna Buczka). Interweniowały 4 zastępy 
straży pożarnej.
 Pożar zauważono około godz. 
20:30. Pierwsi na miejsce przybyli strażacy 
z OSP Piechowice. Okazało się, że płonie 
parterowy budynek z poddaszem. Pożar był 
dość mocno rozwinięty. Zadysponowano 
więc kolejne jednostki. Dom był opusz-
czony. Odłączone tam były wszystkie 
media. Prawdopodobnie więc doszło do 

podpalenia lub zaprószenia ognia. 
 Ponieważ w międzyczasie pojawiła 
się informacja, że w budynku były widywane 
osoby bezdomne strażacy równolegle z pro-
wadzoną akcją gaśniczą, rozpoczęli pene-
trację i przeszukiwanie budynku. Z uwagi 
na bardzo duże zadymienie, konieczne było 
używanie aparatów powietrznych. Nikogo 
jednak nie znaleziono. 
 Dach budynku i poddasze spłonęły 
niemal doszczętnie. Przyczynę pożaru będą 
ustalać biegli z zakresu pożarnictwa.

Odpowie za kradzież dwóch rowerów

Kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat 
grozić może mężczyźnie, który podejrzany 
jest o kradzież 2 rowerów w Piechowicach.  
 Pokrzywdzeni poniesione straty 
oszacowali na 1500 zł. Zatrzymany jeden 
rower sprzedał na złom, a drugi przygodnie 

napotkanej osobie. Teraz za popełnione 
przestępstwa odpowie przed sądem.
 Policjanci z Komisariatu II Policji 
w Jeleniej Górze zatrzymali  19-letniego 
mieszkańca powiatu jeleniogórskiego 
podejrzanego o  kradzieże.
 Jak ustalili funkcjonariusze, 
19-latek na początku maja br. ukradł w 
Piechowicach 2 rowery o łącznej warto-
ści 1500 zł. Jeden z nich ukradł swojemu 
znajomemu, z którym był na przejażdżce. 
Nastolatek zabrał mu rower pod pretek-
stem naprawy, a  gdy ten upomniał się o 
jego zwrot oświadczył, że ktoś włamał się 

do jego garażu i mu go ukradł. Po zatrzy-
maniu okazało się, że go sprzedał. Drugi 
z rowerów ukradł z prywatnej posesji, a 
następnie sprzedał go na złom.
 Właściciele o kradzieży jednośla-
dów powiadomili policję. Funkcjonariusze 
na podstawie zebranych w tej sprawie infor-
macji oraz na podstawie analizy nagrań z 
kamer monitoringu wytypowali i zatrzy-
mali 19-latka jako podejrzewanego o te 
czyny. Obecnie policjanci wyjaśniają szcze-
gółowo wszystkie okoliczności tej sprawy. 
Teraz za kradzieże grozić mu może nawet 
do 5 lat pozbawienia wolności.
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 Decyzją Nr WR.RET.070.73.2018.
PK z dnia 02 maja 2018r. Dyrektora 
Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej 
we Wrocławiu Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie (tzw. Dyrektor 
RZGW we Wrocławiu) zatwierdzono usta-
loną przez Karkonoski System Wodociągów 
i Kanalizacji Sp. z o.o. taryfę dla zbioro-
wego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego 
odprowadzania ścieków na terenie gminy 
Piechowice na okres 3 lat, wprowadzając 
nowe ceny za dostarczoną wodę i odpro-
wadzone ścieki na terenie Gminy Miejskiej 
Piechowice. Decyzja weszła w życie od dnia 
06 czerwca 2018 r.i wprowadziła następu-
jącą zmianę cen za dostarczoną wodę i 
odprowadzone ścieki :

Za wodę

C eny wprowa-
dzone w decyzją z 
dnia 02 maja 2018 
r. Dyrektora RZGW 

we Wrocławiu

1. Odbiorcy indy-
widualni (gospo-
darstwa domowe)

8,22 zł/m3

2. Przemysł, usługi 
i inna działalność 

gospodarcza

8,22 zł/m3

3. Użytkownicy 
rodzinnych ogród-
ków działkowych

8,22 zł/m3

Za ścieki

C eny wprowa-
dzone w decyzją z 
dnia 02 maja 2018 
r. Dyrektora RZGW 

we Wrocławiu

1. Odbiorcy indy-
widualni (gospo-
darstwa domowe)

15,53 zł/m3

2.Przemysł, usługi 
i inna działalność 

gospodarcza

15,53 zł/m3

3. Użytkownicy 
rodzinnychogród-
ków działkowych

brak

W celu zmniejszenia obciążeń dla odbior-
ców indywidualnych (gospodarstwa 
domowe) i użytkowników rodzinnych 
ogródków działkowych proponuje się 
wprowadzenie dopłat do cen za dostawę 
wody i odprowadzenie ścieków w okresie 
od 6 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
w wysokościach:
W zakresie zbiorowego zaopatrzenia w 
wodę za 1 m3 dostarczonej wody dla:
a) Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gospo-
darstwa domowe) – dopłata obejmuje 3 m3 
wody zużytej miesięcznie na osobę i wynosi 
- 1,89 zł /m3 netto + podatek VAT
b) Grupa 3 - użytkownicy rodzinnych 
ogródków działkowych - 1,89 zł /m3 netto 
+ podatek VAT

W zakresie zbiorowego odprowadzania 
ścieków za 1 m3 odprowadzonych ścieków 
dla:
a) Grupa 1 - odbiorcy indywidualni (gosp-
darstwa domowe) – dopłata obejmuje 3 m3 
odprowadzanych ścieków miesięcznie na 
osobę - 5,23 zł /m3 netto + podatek VAT
b) Grupa 3 - użytkownicy rodzinnych 
ogródków działkowych - 0,00 zł /m3 netto

Źródłem finansowania dopłat, o których 
mowa w paragrafie 1 i 1a uchwały 
będą dochody własne Gminy Miejskiej 
Piechowice.

Łączną kwotę dopłat ustalono w oparciu o:
- prognozowane przeciętne zużycie wody i 
przeciętną ilość odprowadzonych ścieków 
w okresie od 6 czerwca 2019 r. do 31 
grudnia 2019 r. oraz ilość prognozowanego 
rocznego zużycia:
- wody i odprowadzonych ścieków przez 
odbiorców Grupy 1 – odbiorcy indywidu-
alni (gospodarstwa domowe,
- wody przez odbiorców Grupy 3 – użytkow-
ników rodzinnych ogródków działkowych, 

Wyliczenie dla okresu od 6 
czerwca 2019 r. do 31 grudnia 
2019 r. przedstawia poniższa 
tabela.

TARYFY ZA WODĘ I 
ŚCIEKI
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Kwiecień w przedszkolu “Chatka Puchatka”

 „Wiosenna pobudka” w wykona-
niu teatru „Canon”, który przedstawił dzie-
ciom, dzięki znakomitej grze aktorów, jak 
dbać o środowisko i  jakie  zmiany zacho-
dzą w przyrodzie podczas wiosny. Występ 
wzbogacił dziecięcą mowę i wywołał dużo 
uśmiechu dzięki zastosowanej grze słów.
Ogłoszony przed świętami przez  przed-
szkole konkurs na wielkanocną ozdobę,  
spowodował, że hol naszego przedszkola 
przemienił się w wystawę prezentującą 
wielką pomysłowość i  zaangażowanie 
dzieci i rodziców. Komisja miała problem 
w wyborze tych najładniejszych. Wszyscy 
uczestnicy za wysiłek i zaangażowanie 
zostali nagrodzeni.
 Z okazji Świąt Wielkiej  Nocy zor-
ganizowaliśmy w ogrodzie przedszkol-
nym wydarzenie „Szukanie jaj, ukrytych 
przez zajączka”. Rywalizacja była ogromna. 
Każde dziecko przeliczało zgromadzone w  
swoich koszyczkach trofea. Kto w swojej 
grupie uzbierał najwięcej, otrzymał nagrodę 
specjalną, a każe dziecko   za udział jajko 
niespodziankę. Dopisała nam wiosenna 

pogoda i znakomita atmosfera. 
 Na „Babie wielkanocnej” orga-
nizowanej przez POK grupa 5 latków 
prowadzona przez nauczycielkę, Panią 
Joannę Gawryś, zaprezentowała bogaty 
program artystyczny, ukazujący polskie, 
narodowe stroje i tradycje. Rodzice i 
widzowie  byli pełni uznania za ogrom 
pracy włożonej w przygotowania. 
 Dbamy nie tylko o duchowe 
potrzeby naszych dzieci ale także o ich 
zdrowie. W tym celu zaprosiliśmy  fizjo-
terapeutę  p. Małgorzatę Szczyburę, która  
przeprowadziła badania wad postawy i 
płaskostopia. 

Rodzicu - jeśli Twoje  dziecko jest w wieku 
od 2,5 do 6 lat, możesz zapisać swoją pocie-
chę do naszego przedszkola.

Przedszkole Samorządowe nr 1

Wyniki wyborów do Zarządów Osiedli
Zarząd Osiedla Piastów – Pakoszów 
(wybrany w dn. 28 marca 2019r.)

1.       Teresa Pierożyńska – Przewodnicząca 
Zarządu Osiedla
2.       Bogusław Baran
3.       Jacek Filipowicz
4.       Agata Gryz
5.       Jan Jakubowski
6.       Agnieszka Żurek
 

Zarząd Osiedla Michałowice 
(wybrany w dn. 4 kwietnia 2019r.)

1.             Anita Zając - Przewodnicząca 
Zarządu Osiedla
2.       Sebastian Borecki
3.       Andrzej Kieliszkowski
4.       Ewa Kołodziejczyk
5.       Iwona Kowal
6.       Magdalena Krawczyk-Demczuk
 

Zarząd Osiedla Górzyniec (wybrany 
w dn. 5 kwietnia 2019r.)

1.             Ewa Szmel - Przewodnicząca 
Zarządu Osiedla
2.       Halina Chojka 
3.       Krzysztof Marcinkiewicz
4.       Tomasz Mielech
5.       Dorota Stelmach
6.       Mariusz Zapotocki-Zapalski
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 Sprawozdanie z XXVIII Ogólnopolskiego Wiosennego 
Zlotu Rodzin Abstynenckich ,,Tatr y 2019”

 To już 28 Zlot  Rodzin 
Abstynenckich. Odbył się jak zawsze w 
Małym Cichym koło Zakopanego.
 Od 29 kwietnia do 4 maja 2019r. 
Zorganizowanego przez Trzeźwościowe 
Stowarzyszenie Kulturalno-Turystyczne 
w Katowicach. Zjechało się z całej 
Polski około 1900 osób ze Stowarzyszeń 
Trzeźwościowych, Stowarzyszeń i Klubów 
Abstynenckich, Grup Anonimowych 
Alkoholików, Grup AL.-Anonu, przedsta-
wicieli placówek lecznictwa odwykowego, 
Ośrodków Pomocy Społecznej, Centrów  
Pomocy Rodzinie oraz goście z zagra-
nicy. Wybraliśmy się do Małego Cichego z 
Klubu Abstynenta ,,EDEN”. Przejechaliśmy 
pół Polski ale było warto. Wszystkie wąt-
pliwości, czy opłaca się nie pić, różne 
nasze nieporozumienia i konflikty tutaj 
przestają być ważne. Tu się czuje, jaka to 

rzecz-trzeźwość. Poznaliśmy wielu nowych 
przyjaciół. Honorowy Patronat nad Zlotem 
objęli: Starosta Tatrzański Piotr Bąk oraz 
Wójt Gminy Poronin Bronisław Stoch. 
 W tym roku Zlot odbył się pod 
hasłem:,,Róbmy Swoje”. Pierwszy dzień 
służył powitaniom i występom muzycz-
nym oraz odbył się Otwarty Miting Nocny 
AA. Co wieczór uczestnikom towarzy-
szyła muzyka, koncerty i dyskoteki. Drugi 
dzień przeznaczony był na sport rodzinny: 
blok zabaw i gier sportowo-rekreacyjnych. 
W trzecim dniu odbyły się wycieczki do 
wyboru: Dolina Kościeliska, Chochołowska, 
Morskie Oko oraz Gubałówka. W czwartym 
dniu odbyła się msza polowa na Polanie 
Rusinowej, którą odprawił wierny przyja-
ciel zlotu ks. Bronisław Gawron. W piątym 
dniu odbyły się wycieczki do wyboru j/w. 
Widzieliśmy mnóstwo ludzi odprężonych 

i szczęśliwych. Zlot w Małym Cichym dla 
całej Polski stał się symbolem pięknego 
trzeźwienia. Przypominamy że nie było 
by tak, gdyby nie Gieniu Poloczek, który 
tę imprezę wymyślił i do dziś miłościwie 
jej panuje. Ponadto przez cały czas trwania 
zlotu oprócz zajęć ogólnodostępnych(wy-
kłady, spotkania) pełnione były dyżury psy-
chologów, terapeutów uzależnień, kapła-
nów, prawników i liderów ruchów samopo-
mocowych. Można było skorzystać z porad 
rozmów indywidualnych lub konsultacji 
problemów osobistych, rodzinnych i prze-
mocy w rodzinie.
 Składamy serdeczne podziękowa-
nia Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Panu Burmistrzowi 
miasta Piechowice za wsparcie finansowe.

   Józef Góral.

Kolejne sukcesy zawodników UKS Krokus
P O D S U M O W U J Ą C  K O Ń C Ó W K Ę 
SUKCESÓW ZIMOWYCH WARTO 
WSPOMNIEĆ O WYJEŹDZIE TRÓJKI 
ZAWODNIKÓW NA NAJWIĘKSZY 
FESTIWAL BIATHLONOWY DLA DZIECI 
I MŁODZIEŻY W DNIACH 5-7 KWIETNIA  
LIATOPPEN FEST W NORWEGII.  
NAJLEPIEJ ZAPREZENTOWAŁ SIĘ 
KONRAD BADACZ WYGRYWAJĄC BIEG 
INDYWIDUALNY. 

Basia Skrobiszewska na tych samych 
zawodach uplasowała się na wysokiej 12 
pozycji. Konrad i Basia są mieszkańcami 
Piechowic i byłymi zawodnikami UKS 
Krokus Piechowice,  obecnie uczęszczają 
do ZSOiMS w Szklarskiej Porębie i repre-
zentują MKS Karkonosze Jelenia Góra. W 
Liatoppen jeszcze rywalizował z bardzo 
dobrym 16 miejscem Michał Szatkowski, 
który na chwilę obecną jest zawodnikiem 
UKS Krokus Piechowice. W każdej kate-
gori startowało blisko 100 młodych spor-
towców z wielu krajów.
Świetnie rozpoczał się sezon letni dla 

Krokusików. Na Mistrzostwach Powiatu 
Jeleniogórskiego w kategorii chłopców 
wywalczyliśmy złoto. W kategorii dziewcząt 
4 miejsce. Indywidualnie : złoto - Gabrysia 
Tarnawska  i Dawid Miller, srebro - Olek 
Bukała  i Paulina Tarnawska, brąz - Jakub 
Jedziniak.
Następnie Krokusy zorganizowały na 
swoim terenie zawody – XI Memoriał 
Łukasza Semeriaka w biathlonie letnim 

oraz II turniej Piłki Koszykowej Pamięci 
Pawła Banego. W zawodach biathlono-
wych wystartowało 120 zawodników. 
po złoto w swoich kategoriach sięgali 
mieszkańcy Piechowic : Jaworski Miłosz 
Piechulska Justyna , Emilia Narkiewicz , 
Konrad Badacz , Izabela Razmus , Lukasz 
Jedziniak. W trio basket wzięło udział 
4 drużyny i odbył się turniej rzutów za 
3 PKT. Bardzo dziękujemy rodzinom 
Chłopców dla których były zawody za 
wkład i zaangażowanie. Dziękujemy 

wszystkim osobom , które czynnie brały 
udział w organizacji wydarzenia.
Krokusy startują prawie w każdy weekend 
w ogólnopolskich zawodach biathlo-
nowych z cyklu Biathlon Dla Każdego. 
Odwiedziliśmy już trzy miejscowości 
Jelenią Górę, Mieroszów, Witków, a w 
kolejne dwie soboty jedziemy do Szczytnej 
oraz Czarnego Boru.
Bardzo cieszymy się, że w każdych zawodach 
mamy swoich przedstawicieli na miejscach 
medalowych. Do tej pory medale zdoby-
wali : złoto-Igor Chrabąszcz , Helena Gajda, 
Ewelina Jedziniak brąz – Igor Chrabąszcz, 

Emilkia Narkiewicz (2 razy), Dawid Miller, 
Julia Tarnawska.
Cieszymy się również, że rodzice oraz tre-
nerka również startują bo BIATHLON 
DLA KAŻDEGO to naprawde zabawa 
dla każdego, dlatego już dziś zapraszamy 
wszystkich chętnych do startu we wrześniu 
w takich zawodach w Piechowicach.

ze sportowym pozdrowieniem 
Ewelina Jedziniak
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Seniorzy aktywnie spędzają czas
Przed  Świętami Wielkanocnymi przed-
stawiciele Zarządu Koła odwiedzili 
 w mieszkaniach długoletnich,  niejedno-
krotnie bardzo schorowanych członków 
związku, wręczyli im upominki z artyku-
łami spożywczymi świątecznymi i złożyli 
serdeczne  życzenia świąteczne oraz życzyli 
dużo zdrowia i długich lat życia. Łącznie 
odwiedzono 16-cioro emerytów.
W marcu i pierwszych dniach kwietnia 
dwunastoosobowe grupy seniorów zakoń-
czyły trwające ponad rok kursy języka nie-
mieckiego i angielskiego, zdały egzaminy 
końcowe i czekają na certyfikaty ukończe-
nia tych kursów.
 W dalszym ciągu prowadzone  są 
jeden raz w tygodniu zajęcia  ruchowo-te-
rapeutyczne - impresje ruchowe pod kie-
runkiem wykwalifikowanej mgr rehabi-
litantki ruchowej. Zajęcia będą trwały do 
końca maja. Uczestniczy w nich około 25 
seniorek, które są bardzo zadowolone.
W dniach 13-14 kwietnia w dniach Baby 
Wielkanocnej piechowickie seniorki zorga-
nizowały kiermasz ciast upieczonych przez 
same seniorki. Łącznie było około 20 sma-
kowitych blach z ciastami. Wszystkie ciasta 
rozeszły się wśród uczestników odwiedza-
jących Piechowicki Ośrodek Kultury, uzy-
skały bardzo pochlebne opinie.
 W kwietniu rozpoczęliśmy imprezy 
związane z  Międzynarodowym Dniem 
Inwalidy – Świętem ustanowionym  przez 
Międzynarodową Organizację Pracy, które 
obchodzone jest w trzecią niedzielę marca 
od 1956 roku. W Polsce obchody organizo-
wane są od 1959 roku przez Polski Związek 
Emerytów, Rencistów i Inwalidów. My też 
obchody organizujemy. 
W dniu 30 kwietnia  24 piechowickich 
seniorów uczestniczyło w koncercie wio-
sennym w filharmonii jeleniogórskiej zor-
ganizowanym przez Zarząd  Oddziału 
Rejonowego PZERiJ w Jeleniej Górze. 

W dniu 2 maja 49 osób wzięło udział w 
wycieczce do Wrocławia. W tracie wycieczki 
zwiedzono Afrykarium – oceanarium pre-
zentujące ekosystemy wodne oraz lądowe 
fauny Afryki na terenie ogrodu zoologicz-
nego we Wrocławiu. Kompleks otwarto 26 
października 2014 roku. Cały kompleks 
liczy 19 akwariów, basenów i zbiorników 
o łącznej powierzchni 4, 6 tys. m2 i pojem-
ności 15 mln litrów wody. W momencie 
otwarcia w afrykarium  prezentowano kilka 
tysięcy zwierząt reprezentujących około 100 
gatunków.
Kolejne odwiedzone miejsce to Hydropolis 
- nowoczesna ekspozycja edukacyjna, poka-
zująca zagadnienie istnienia wody na ziemi 
z różnych perspektyw: życia człowieka, 
występowania przedziwnych organizmów 
w głębinach morskich, badań dna mor-
skiego, katastrof oraz gospodarki wodnej. 
Fascynująca podróż do głębin. Oglądaliśmy 
Panoramę Racławicką – wielkie malowidło  
o wymiarach 15 x 114 m, które  dzięki 
zachowaniu perspektywy i specjalnym 
zabiegom technicznym przenosi widza 
w inną rzeczywistość. Eksponuje cyklo-
ramiczny obraz Bitwa pod Racławicami 
namalowany w latach 1893 – 1894 przez 
zespół malarzy pod kierunkiem Jana Styki 
i  Wojciecha Kossaka. Obraz przedstawia 
bitwę pod Racławicami (1794 rok) jeden 
z epizodów insurekcji kościuszkowskiej 
– zwycięstwo wojsk polskich nad rosyj-
skimi.  Po południu odbył się spacer po 
Starym Mieście: rynek - perła gotyku 
świeckiego – Ratusz, malutkie kamie-
niczki Jaś i Małgosia, rzeźnicki zakątek  
o średniowiecznym klimacie – jatki z 
pomnikiem zwierząt rzeźnych. Zabytkom 
towarzyszyła rzesza wrocławskich krasnali, 
do których Wrocław należy.
 W dniu 18 maja w Domu Strażaka 
odbyła się miejska impreza z okazji obcho-
dów Światowego Dnia Inwalidy tj. część 

oficjalna z udziałem zaproszonych gości i 
wieczorek taneczny. 
 Aby możliwe było organizo-
wanie imprez związanych z obchodami 
Światowego  Dnia Inwalidy w Piechowicach 
niezbędne było zabezpieczenie środków 
finansowych. Były to środki zewnętrzne z 
Urzędu Miejskiego, Rejonu (PCPR) i środki 
własne. Za wsparcie finansowe składamy 
serdeczne podziękowania Burmistrzowi 
Miasta Panu Jackowi Kubielskiemu oraz 
Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie.
 W czerwcu zorganizowane będą 
dwa turnusy wczasowe w dniach od 3 i 
od 11 do 15 i do 23 czerwca w Ustroniu 
Morskim w Ośrodku Wczasowym 
„Cztery Pory Roku”. Zapisanych jest po 
około 50 osób na każdy turnus.  Wyjazdy 
na wczasy w dniach  3 i 11  czerwca. 
Zbiórki o godzinie 6:45 przed dworcem 
kolejowym w Piechowicach w celu zała-
dowania bagaży. Wyjazd o godzinie 7:00.
Życzymy wspaniałej pogody i dobrego 
wypoczynku.
   Zarząd  Koła  nr 9.

Moc wyobraźni
Człowiek wszechstronny, tak można 
byłoby najkrócej określić osobę Mirosława 
Norowskiego. Mogli się o tym przekonać 
uczestnicy piątkowego wernisażu, którym 
uroczyście otwarto wystawę pt. „ Moc 
wyobraźni” autorstwa pana Mirosława. 
Ten nietuzinkowy mieszkaniec Piechowic 
oprócz wielu zawodów, które wykony-
wał ma także wyjątkową pasję i potrzebę 
tworzenia. Dzięki niej w ogrodzie przy ul. 
Sielskiej powstała niepowtarzalna wystawa 
plenerowa, składająca się z wielu barw-
nych, realistycznych i bajkowych postaci. 

Największe z nich to okazały słoń afrykań-
ski, jeleń rzeczywistych wymiarów oraz 
Papa Smerf, który w ogrodzie Państwa 
Norowskich wyrósł do wysokości ok. 
130cm. Z chęcią pokazuje swoją przydo-
mową wystawę wszystkim gościom, a w 
szczególności dzieciom, które z zachwytem 
zatrzymują się przed jego domem. Część 
z tych prac prezentowana jest obecnie w 
galerii Piechowickiego Ośrodka Kultury.
Podczas wernisażu goście, rodzina i przyja-
ciele mogli bliżej przyjrzeć się osobie i twór-
czości naszego bohatera oraz przekonać się, 

że jest on niezwykle otwartym, życzliwym i 
zawsze pogodnym człowiekiem.

POK
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Święto Niezapominajki w Chatce Puchatka
Święto Niezapominajki to coroczne Święto Przyrody obchodzone 15 maja. W tym 
dniu zwracamy uwagę nie tylko na szacunek do środowiska, ale także do naszej Oj-
czyzny i tradycji. Dzień ten z uśmiechem na ustach celebrowali podopieczni Przed-
szkola Samorządowego nr 1 w Piechowicach.

Zimowa aura i opady deszczu nie prze-
szkodziły przedszkolakom w celebrowaniu 
jednego z ulubionych świąt w ciągu całego 
roku. Imprezę przeniesiono do budynku 
przedszkola, gdzie uczniowie przedsta-
wili bogaty program artystyczny, podczas 
którego recytowali wiersze, śpiewali pieśni 
ludowe, a także zaprezentowali umiejęt-
ności taneczne przed licznie zgromadzoną 
publicznością. 
- Staramy się zaprosić wszystkich piechowi-
czan zarówno starszych jak i młodszych do 
wspólnej zabawy. Uzupełnieniem naszego 
programu artystycznego jest występ zaprzy-
jaźnionego zespołu „Szklarki”. Mamy 
również zaplanowane konkursy, które 
wymagają współpracy naszych przed-
szkolaków z ich rodzicami – powiedziała 
Wioletta Uram, p.o. dyrektora Przedszkola 
Samorządowego nr 1. Naszych podopiecz-
nych uczymy także szacunku do środowiska 

co jest bardzo ważne, szczególnie 
w dzisiejszych czasach. Zwracamy 
uwagę m.in. na segregowanie 
śmieci i pilnowanie porządku w 
najbliższym otoczeniu. Chcemy 
dbać o naszą małą ojczyznę – 
dodała Wioletta Uram.
Przedszkolaki zostały nagro-
dzone gromkimi brawami. 
Przygotowanie tak bogatego 
programu wymagało sporego 
nakładu pracy. 
- Staramy się uczyć i przygoto-
wywać systematycznie, tak aby 

dzieci nie były jednorazowo mocno obcią-
żane. Dzisiejszy występ jest efektem długo-

trwałej pracy w ciągu całego roku i jestem 
bardzo zadowolona z tego jak to nam dzisiaj 
wyszło – wyjaśnia p.o. dyrektora placówki.
Z okazji Święta Niezapominajki w „Chatce 
Puchatka” gościli także przedstawi-
ciele policji i straży miejskiej – Grzegorz 

Rybarczyk oraz sierż. Beata Sosulska-
Baran. Pod wielkim wrażeniem umiejęt-
ności młodych artystów był także burmistrz 

Jacek Kubielski, który podziękował za tak 
barwny występ. Święto Niezapominajki 
już na stałe wpisało się w kalendarz miej-
skich imprez. W całej Polsce obchodzone 
jest w blisko tysiącu szkół.

Adrian Klimas.

W związku z organizacją imprezy Kryształowy Weekend w 
terminie 14-16 czerwca br. informujemy, że w dniu 15 i 16 
czerwca 2019r. Nastąpią utrudnienia w ruchu oraz czasowe 
zamknięcie ul. Mickiewicza, Kolejowej i Szkolnej. Narusze-

nie ciszy nocnej nastąpi w dniach : 15/16 czerwca br. (tj. 
sobota/niedziela).

Prosimy zatem wszystkich mieszkańców, a w szczególności 
mieszkających na w/w ulicach o wyrozumiałość i życzliwość 

w stosunku do gości miasta Piechowice oraz pracowników 
obsługi, organizatorów i służb technicznych imprezy. 

Dodatkowo informujemy, że w dniu 14 czerwca br. w godzi-
nach 16:00-21:30 impreza odbędzie się na terenie zielonym 

Huty Julia.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Kryształowy 

Weekend życząc udanej oraz bezpiecznej zabawy. 
Organizatorzy : Piechowicki Ośrodek Kultury i Gmina Miej-

ska Piechowice
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PRZEKSZTAŁCENIE UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO 
W PRAWO WŁASNOŚCI

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami 
przypominamy, że z dniem 1 stycznia 
2019r. prawo użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na cele miesz-
kaniowe przekształciło się w prawo wła-
sności tych gruntów. 
 Powyższa regulacja weszła w życie 
na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o 
przekształceniu prawa użytkowania wie-
czystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych 
gruntów. Poprzez grunty zabudowane na 
cele mieszkaniowe należy rozumieć nieru-
chomości zabudowane wyłącznie budyn-
kami :
1. mieszkalnymi jednorodzinnymi,
2. mieszkalnymi wielorodzinnymi, w 
których co najmniej połowę liczby lokali 
stanowią lokale mieszkalne,
3. o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z 
budynkami gospodarczymi, garażami, 
innymi obiektami budowlanymi lub urzą-
dzeniami budowlanymi, umożliwiającymi 
prawidłowe i racjonalne korzystanie z 
budynków mieszkalnych.

Burmistrz Miasta Piechowice zobowią-
zany jest do wydania z urzędu, nie później 
niż w terminie 12 miesięcy od dnia prze-
kształcenia zaświadczenia, potwierdzają-
cego ujawnienie prawa własności gruntu 
w Księdze Wieczystej. We wskazanym 
zaświadczeniu zostanie potwierdzone 
przekształcenie oraz przekazana zostanie 
informacja o obowiązku wnoszenia rocznej 
opłaty przekształceniowej oraz wysokości i 
okresie jej wnoszenia. W tym zakresie nie 
jest wymagany wniosek użytkownika wie-
czystego, ani zgoda pozostałych współ-
użytkowników wieczystych (właścicieli 
lokali). Zaświadczenie wydane zostanie z 
urzędu i doręczone na adres ujawniony w 
ewidencji gruntów i budynków, a ponadto 
przesłane do Sądu, który na tej podsta-
wie ujawni w księdze wieczystej prawo 
własności gruntu oraz do Powiatowego 
Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej celem ujawnienia zmiany 
w ewidencji gruntów i budynków.
 Jeżeli użytkownik wieczysty chce 
otrzymać zaświadczenie wcześniej niż w 

terminie ustawowym powinien złożyć 
wniosek i wówczas otrzyma zaświadczenie 
w określonych poniżej terminach :
1. w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia 
wniosku,
2. w terminie 30 dni na wniosek właści-
ciela lokalu uzasadniony potrzebą doko-
nania czynności prawnej mającej za przed-
miot lokal albo właściciela gruntu uzasad-
niony potrzebą ustanowienia odrębnej wła-
sności lokalu.
 W obydwu przypadkach konieczne 
będzie również dokonanie przez wniosko-
dawcę opłaty skarbowej w wys. 50,00zł 
za wydanie zaświadczenia na rachunek 
bankowy UM Piechowice nr 14 1020 5226 
0000 6702 0463 4046.
 Więcej informacji w tym zakresie 
można uzyskać w Referacie Nieruchomości, 
Geodezji i Ochrony Środowiska tut. Urzędu 
(pokój nr 21, tel. 75 75-48-917).

Marek Piwowarski
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