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Szanowni Państwo,  
dnia 11 listopada obchodziliśmy najważniejsze, 

święto państwowe - Dzień Niepodległości.  
W dzisiejszych czasach święto to nabiera szczegól-

nego charakteru, z uwagi na trwającą wojnę na Ukra-

inie i potencjalne zagrożenie rozszerzeniem się tych 
działań na inne kraje. Wszyscy mamy świadomość, 
że wolność i niepodległość Polski znowu może być 
zagrożona. Dzień Niepodległości to czas, w którym 
przypominamy sobie jak ciężko było Polsce odzyskać 
niepodległość. Takim rozważaniom służą między in-

nymi obchody Dnia Niepodległości. Pamiętajmy więc 
o tamtych czasach i naszej walce o niepodległość. 

W tym miejscu składam serdeczne podziękowa-
nia Zarządowi Powiatu Karkonoskiemu na czele z Pa-
nem Starostą Krzysztofem Wiśniewskim oraz Panu 
ppłk. Andrzejowi Brzozowskiemu Dowódcy 16. Dol-
nośląskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej za or-
ganizację obchodów Dnia Niepodległości wspólnie 
z Naszą Gminą na terenie Piechowic. 

Dziękuję wszystkim zaproszonym gościom za 
przbycie na tą uroczystość. Dziękuje za przybycie 
Panu senatorowi Krzysztofowi Mróz, Pani poseł Zofii 
Czernow, Panu posłowi Robertowi Obaz oraz Panu 
Przewodniczącemu Rady Powiatu Karkonoskiego 
Eugeniusowi Kleśta. 

Dziękuję naszemu proboszczowi ks. Ryszardowi 
Soroka za odprawienie uroczystej mszy w intencji 
ojczyzny. 

Dziękuję Mieszkańcom Piechowic i Powiatu Kar-
konoskiego za liczne przybycie na uroczystość. 

Składam podziękowania pocztom sztandarowym 
biorącym udział w uroczystości, w tym: Światowemu 
Związkowi Żołnierzy Armii Krajowej Oddział Dolnoślą-

ski, Związkowi Sybiraków  Koło  Jelenia Góra, Zarządo-

wi Rejonowemu Związku Żołnierzy Wojska Polskiego 
Koło nr 4 w Jeleniej Górze, Regionowi Jeleniogórskiej 
NSZZ „Solidarność”, Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana 
Pawła II w Piechowicach , Szkoły Podstawowej im. 
Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich, Sztanda-

rowi PSL Zarządu Piechowice, Sztandarowi PSL Powia-

tu Karkonoskiego, OSP Piechowice, OSP Podgórzyn, 
OSP Jelenia Góra Wiejska i OSP Kopaniec.

Dziękuję wszystkim Organizacjom, Gościom, 
Mieszkańcom Piechowic, dzieciom  i młodzieży 
z okolicznych szkół składającym kwiaty pod pomni-
kiem poległych. 

Mam nadzieję, że wspomnienie o obchodach tego 
święta pozostanie w naszej pamięci. 

Bliżej o obchodach tego święta znajdziecie Pań-

stwo w artykule Pani Dyrektor POK Pani Anny Kalisz 
pod nazwą: „DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI jakiego jeszcze 
nie było”.

Sprzedaż węgla na terenie Piechowic:
Szanowni Państwo sprzedaż węgla jest dla wielu 

mieszkańców Piechowic istotną kwestią, wszak pali-
wo to zapewnienie nam ciepło w naszych domach. 

W związku z tym informuję, że sprzedażą węgla 
na terenie Piechowic zajmie się skład opału w Sobie-

szowie to jest przedsiębiorca: FHU Bogdan Hurbol ul 
Makuszyńskiego 4 w Jeleniej Górze- Sobieszowie, 
tel. 75 7553779, który jako pierwszy zgłosił do naszej 
gminy wniosek, w którym wyraził wolę dostarczania 
paliwa stałego do mieszkańców Piechowic. Nie mniej 
jednak sprzedaż paliwa stałego przez ten skład bę-
dzie możliwa dopiero po podpisaniu przez niego 
umowy z podmiotem uprawnionym do dystrybucji 
węgla na terenie Polski. Dopiero wówczas węgiel 
zostanie dostarczony do składu w Sobieszowie i roz-

pocznie się jego sprzedaż dla mieszkańców Piecho-

wic. Obecnie oczekujemy na informację od podmiotu 
uprawnionego do dystrybucji węgla na terenie Polski, 
że umowa ta została podpisana. Dopiero wówczas ofi-
cjalnie poinformuję Państwa na stronie internetowej 
gminy - BIP Urzędu Miasta o tym fakcie.  

Jednocześnie informuję, że nasza gmina nie miała 
możliwości technicznych i  niezbędnej infrastruktury 

Informacja Burmistrza Miasta Piechowice
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do sprzedaży węgla na zasadach wskazanych w prze-

pisach prawnych. Czas jaki został tam określony na 
podjęcie działań związanych z tzw. ustawą węglową 
wykluczał u nas taką możliwość. Nie mniej jednak 
bardzo szybko podjąłem działania mające na celu do-

starczenie paliwa stałego dla mieszkańców Piechowic, 
o czym była mowa wyżej.

 

Z aktualnych rzeczy dodam, że obecnie czekamy 
na przedstawienie przez kancelarię prawną ostatecz-

nego planu podziału spółki KSWiK, którego do dnia 
dzisiejszego, z uwagi na opieszałość spółki KSWiK nie 
otrzymaliśmy. Kolejne wersje przesłanego nam pla-

nu podziału zawierają liczne błędny i niedociągnięcia 
i dlatego też nie nadają się do podpisania. Mam na-

dzieję na szybkie podpisanie tego planu z uwagi na ro-

snące problemy finansowe spółki, w tym potencjalną 
groźbę ogłoszenia jej upadłości.

Jeszcze jedna informacja dla zainteresowanych 
zachowaniem nagrobka dr Fritza Wadehna na cmen-
tarzu w Cieplicach, a w szczególności dla Pani Irminy 
Paszkowskiej, która w tej sprawie interweniowała. 

Przypominam, że o konieczności zachowania na-

grobka było pisane w majowym wydaniu Informatora 
Piechowickiego z 2018 roku. 

W sprawie tej wystąpiłem do Zarządu Spółki 
Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa S.A. w Jele-

niej Górze i Prezydenta Miasta Jelenia Góra z prośba 
o podjęcie działań zmierzających do zachowania na-

grobka dr Fritza Wadehna. 
W rozmowie telefonicznej Prezes Przedsiębior-

stwa Farmaceutycznego Jelfa S.A. w Jeleniej Górze 
zdeklarował, że spółka podejmie niezbędne kroki 
w celu zachowania nagrobka doktora, który przecież 
jest osobą zasłużoną dla rozwoju farmacji na terenie 
Jeleniej Góry. 

Informuję także, że w listopadzie b.r. podpisałem 
umowę z firmą AD-BUD Adrian Iwulski na realizację 
zadania pod nazwą „Termomodernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej nr 1 przy ul. Szkolnej 6 w Pie-

chowicach” w ramach projektu współfinansowane-

go przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regional-
nego Programu Operacyjnego dla Województwa Dol-
nośląskiego na lata 2014-2020. Bezpośrednim celem 
projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej 
budynku szkoły, a tym samym zmniejszenie emisji za-

nieczyszczeń do atmosfery poprzez jego kompleksową 
termomodernizację. Efektem realizacji projektu bę-

dzie zmniejszenie zużycia energii końcowej i pierwot-
nej w budynku, ograniczenie emisji CO2 do atmosfery 
oraz zmniejszenie zapotrzebowania na energię.

Wartość całkowita projektu po przetargu wyno-

si 3.298.860,00 zł. Wkład Unii Europejskiej – około 
2.060.000,00 zł. 

Termin realizacji projektu do dnia 29.08.2023r. 
Zakres tego projektu obejmuje:
1) Wymianę stolarki okiennej oraz renowację 

stolarki drzwiowej zewnętrznej do zachowania.
2) Docieplenie ścian zewnętrznych budynku od 

wewnętrznej strony pomieszczeń oraz stropu podda-

sza.
3) Wykonanie nowej centrali cieplnej opartej na 

pompie ciepła wspomaganej przez obecnie użytko-

wane ciepło z sieci ciepłowniczej za pośrednictwem 
węzła cieplnego. 

4) Instalację systemu monitoringu i zarządzania 
energią cieplną oraz elektryczną. 

5) Wymianę instalacji c.o. na niskotemperaturową. 
6) Wymianę oświetlenia pomieszczeń na ener-

gooszczędne typu LED. 
7) Instalację paneli fotowoltaicznych o mocy 

13,8 kWp wraz z wpięciem instalacji fotowoltaicznej 
w sieć elektryczną budynku szkoły. 

8) Dostosowanie części infrastruktury do po-

trzeb osób niepełnosprawnych poprzez likwidację ba-

rier architektonicznych przy wejściu do budynku i na 
parterze (m.in. podjazdy, barierki, uchwyty).

W ostatnich dniach listopada nastąpi również 
podpisanie umowy na realizację kolejnego odcinka 
kanalizacji sanitarnej w ul. Kryształowej od skrzy-
żowania z ul. Zielona do mostu przy skrzyżowaniu 
z drogą krajową nr 3 wraz z przebudową nawierzch-
ni drogi i chodnika. Zadanie zostanie zakończone do 
dnia 28.07.2023 roku. Koszt tego zadania wynosi 
1.358.045,92 zł.

Wykonania tej części zadania podjęła się Firma SA-

NET Bartosza Kaszewskiego, czyli wykonawca II etapu 
realizacji projektu „Budowy sieci kanalizacji sanitar-
nej na obszarze miasta Piechowice od skrzyżowania 
ul. Kryształowej z ul. 1 Maja do skrzyżowania ul. Krysz-

tałowej i drogi krajowej nr 3”.

Jacek Kubielski 

Burmistrz Miasta Piechowic
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Zawiadamiamy, że w dniu 12 grudnia 2022 roku 
o godz. 9.30 jest przewidywane otwarcie obwodnicy 
Piechowic. W związku z tym w dniu 24 listopada Rada 
Miasta Piechowice podjęła dwie uchwały ustalając 
nazwę dwóch rond wchodzących w skład obwodnicy. 
Mowa tu o Rodzie Miłośników Gór znajdującego się na 
skrzyżowaniu dróg ulicy Jeleniogórskiej i Cmentarnej 
oraz o Rondzie Fabryki Papieru znajdującego się przy 

OTWARCIE OBWODNICY PIECHOWIC
spółce WEPA. Obwodnica obejmuję także ulicę łączącą 
te dwa ronda. Niestety proponowana nazwa tej ulicy 
jako ul. Jana Pawła II łączącej te dwa ronda nie została 
przez Radę Miasta Piechowice przegłosowana na sesji 
w dniu 24.11.2022 roku. Uchwała wróciła do Komisji 
w celu jej ponownego przedyskutowania.   

Jacek Kubielski 

Burmistrza Miasta Piechowice

Tegoroczne świętowanie w dniu 11 listopada było 
w Piechowicach wyjątkowe, a dzień ten upłynął pod 
znakiem niecodziennych wydarzeń. Zapewne zapad-

ną one na długo w pamięci wielu mieszkańców oraz 
licznie przybyłych gości, którzy tego dnia uczestniczyli 
w I Powiatowych Obchodach Święta Odzyskania Nie-

podległości odbywających się w naszym mieście. „Pol-
skie Drogi Do Niepodległości”, bo taką nazwę miały te 
obchody. To była prawdziwa gala patriotyzmu, historii 
i pamięci o tych, którzy polegli za Niepodległą. Roz-

poczęła ją uroczysta Msza Święta  w intencji Ojczyzny, 
celebrowana z asystą honorową Wojsk Obrony Tery-

torialnej Garnizonu Wrocław oraz z udziałem Orkie-

stry OSP i ponad dziesięć pocztów sztandarowych. 
Po Mszy Św. na ul. Kryształowej uformowana została 
bardzo okazała kolumna marszowa, którą do parku 
przy ul. Szkolnej poprowadziła Orkiestra OSP i Kom-

pania Honorowa 16 Dolnośląskiego Batalionu Wojsk 
Terytorialnych. Kolumna zatrzymała się przy obelisku 
„Pamięci Polaków Poległych w obronie Ojczyzny” usy-

tuowanego przy Alei St. Łuczyńskiego, gdzie odbyła 
się część oficjalna uroczystości.

 Rozpoczął ją Hymn Państwowy w wykonaniu 
wszystkich zgromadzonych  gości i mieszkańców oraz 
uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt 
sfinansowany w ramach projektu „Pod biało-czerwo-

ną” pod honorowym patronatem Prezesa Rady Mini-
strów Mateusza Morawieckiego. Dalej były dziesiątki 
kwiatów i biało-czerwonych wiązanek składanych pod 
obeliskiem, a wśród składających obecni byli m.in. 
pani Zofia Czernow Posłanka na Sejm RP, pan Robert 
Obaz Poseł na Sejm RP, pan Krzysztof Mróz Senator RP 

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI 
jakiego jeszcze w Piechowicach nie było

oraz przedstawiciele Powiatu Karkonoskiego i Gminy 
Piechowice. Następnie pan Krzysztof Wiśniewski- Sta-

rosta Karkonoski powitał przybyłych gości oraz przy-

pomniał wszystkim jak trudne i zawiłe były Polskie 
Drogi Do Niepodległości i jak wysoką cenę zapłacił 
Naród Polski za odzyskanie WOLNOŚCI i TOŻSAMOŚCI 
NARODOWEJ. Później głos zabrał drugi z organizato-

rów tego wydarzenia pan Jacek Kubielski- Burmistrz 
Miasta Piechowice oraz zaproszeni goście.

Cześć oficjalna Dnia Niepodległości jeszcze nigdy 
w Piechowicach nie cieszyła się tak dużym zainte-

resowaniem jak podczas tegorocznych I Powiato-

wych Obchodów Święta Odzyskania Niepodległości. 
Uczestniczyli w niej nie tylko przedstawiciele rządu 
i samorządów, ale również licznie przybyli mieszkańcy 
Piechowic i gmin Powiatu Karkonoskiego, w tym wiele 
rodzin z dziećmi, młodzież i seniorzy.

 Wszyscy oni uczestnicząc w części oficjalnej 
z niecierpliwością wyczekiwali „ żywej lekcji histo-

rii”, której początek przewidziany był ok. godz. 11.30. 
I wreszcie widowisko patriotyczne wystartowało: re-

konstrukcja bitwy z okresu I Wojny Światowej, prze-

marsz Wojsk Polskich, zasieki, okopy, okupanci, atak 
gazowy, strzały i wybuchy, dym, ogień , ranni  i zabi-
ci oraz głośne komendy i odważna postać Marszałka 
Józefa Piłsudskiego. To wszystko działo się w Piecho-

wicach. Tak przebiegała inscenizacja przygotowana 
przez 25 osobową grupę rekonstrukcyjną, którą 11 
listopada obejrzało kilkaset osób. Była także pyszna 
grochówka wojskowa, kiełbaski z ogniska, biało – 
czerwone chorągiewki oraz animowane super pro-

jekcje multimedialne z okazji Narodowego Święta 
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Niepodległości, na których emisję otrzymaliśmy bez-

płatne licencje z Instytutu Pamięci Narodowej i Biu-

ra Programu Niepodległa.  Do tych informacji dodać 
jeszcze można kilka szczegółów, które miały wpływ na 
niepowtarzalny przebieg tego święta. Dodam więc, 

że:
- tego dnia pogoda bardzo sprzyjała organizato-

rom i uczestnikom, a dzień był wyjątkowo słoneczny 
i ciepły,

- jedną z postaci odgrywał w inscenizacji historycz-

nej piechowicza-

nin, co było miłą 
n iespodz ianką 
dla wielu ogląda-

jących, 
- wszystkim 

obecnym dopisy-

wał dobry humor 
i mocne poczucie 
wspólnoty naro-

dowej.

Dlatego 
brawo
Piechowice, 
brawo
Powiat Karkonoski,
brawo goście
i mieszkańcy, 
takiego
świętowania 
jeszcze nie było. 
Czekamy 
na więcej.

                                                                                                 

Anna Kalisz

Dyrektor 

Piechowickiego 

Ośrodka Kultury
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Uchwała nr 316/LV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 
27 października 2022 r. w sprawie odwołania Wiceprzewod-

niczącego Rady Miasta Piechowice.
Uchwała nr 317/LV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 

27 października 2022 r. w sprawie powołania Wiceprzewod-

niczącego Rady Miasta Piechowice.
Uchwała nr 318/LV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 

27 października 2022 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy 
Miejskiej Piechowice na rok 2022.

Uchwała nr 319/LV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 
27 października 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-

gnozy Finansowej Gminy Miejskiej Piechowice.
Uchwała nr 320/LV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 

27 października 2022 r. w sprawie określenia wysokości sta-

wek oraz zwolnień od podatku od nieruchomości.
Uchwała nr 321/LV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 

27 października 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporzą-

dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne-

go dla obszaru przemysłowego położonego na wschód od 
ulicy Jaśminowej w Piechowicach.

Uchwała nr 322/LV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 
27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego pro-
gramu współpracy Gminy Miejskiej Piechowice w roku 2023 
z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymie-

nionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku pu-
blicznego i o wolontariacie.

Uchwała nr 323/LV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 
27 października 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprze-

daży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej 
Piechowice.

Uchwała nr 324/LV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 
27 października 2022 r. w sprawie przyjęcia ustaleń z kon-
troli wybranej przez komisję inwestycji prowadzonej przez 
Urząd Miasta w Piechowicach, która została przeprowadzo-
na przez Komisję Rewizyjną Rady Miasta Piechowice w dniu 
10 października 2022 roku.

Uchwała nr 325/LV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 
27 października 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej Powiatowi Karkonoskiemu na realizację zadania 
polegającego na zakupie wyposażenia do samochodu spe-
cjalistycznego dla jednostki ratowniczo-gaśniczej Komendy 
Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Jeleniej Górze.

Uchwała nr 326/LV/2022 Rady Miasta Piechowice z dnia 
27 października 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na po-

stępowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pie-

chowicach.
Karolina Sokołowska 

Inspektor ds. obsługi Rady Miasta i transportu

RADA MIASTA PIECHOWICE UCHWALIŁA

Ponownie przypomina się osobom dzierżawiącym nie-
ruchomości gruntowe od Gminy Miejskiej Piechowice, któ-
rym umowy zawarte z Gminą kończą się w grudniu 2022 
roku lub styczniu albo z początkiem lutego 2023 r., że zgod-

nie z treścią zawartych umów, w przypadku woli dalszego 
korzystania z nieruchomości, dzierżawca zobowiązany jest 
zwrócić się z pisemnym wnioskiem o przedłużenie umowy na 
trzy miesiące przed upływem terminu jej obowiązywania.

Mając na uwadze zasadę równego traktowania mieszkań-
ców Gminy, od marca 2023 r. r ruszy intensywna kontrola grun-
tów gminnych w celu wykrycia przypadków korzystania z grun-
tu gminnego bez obowiązującej umowy dzierżawy. 

Zgodnie z zapisem §17 Zarządzenia Burmistrza Miasta Pie-

chowice nr 132/2022, z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie 
ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntu stano-

wiącego własność Gminy Miejskiej Piechowice:
„1.Ustala się opłatę za bezumowne korzystanie z nieru-

chomości gminnej w wysokości:
1) 100% czynszu dzierżawnego - płaconego w okresie po-

Przypomnienie o obowiązku złożenia wniosku o przedłużenie umów dzierżawy 
nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Miejskiej Piechowice

przedzającym bezumowne korzystanie z gruntu gminnego, 
w przypadku, gdy umowa nie została zawarta bez winy do-

tychczasowego dzierżawcy,
2) 150% czynszu dzierżawnego -płaconego w okresie po-

przedzającym bezumowne korzystanie z gruntu gminnego, 
3) 300% czynszu dzierżawnego - w przypadku, gdy nieru-

chomość gminna nie była uprzednio dzierżawiona”.
Wobec powyższego, Burmistrz Miasta Piechowice za-

prasza wspomniane osoby do niezwłocznego składania 
wniosków o przedłużenie umów dzierżawy lub ewentualnie 
pisemnych informacji w sprawie braku zamiaru dalszego ko-

rzystania z nieruchomości.
Formularze wniosków w sprawach dzierżawy dostępne 

są do pobrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Miasta Piechowice. W razie wątpliwości zapraszam do zasię-

gnięcia dodatkowych informacji w Referacie Nieruchomości, 
Geodezji i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Piechowi-
cach tel. 75-75-48-916.

                                         Izabela Wydrych
          Insp.ds gospodarowania zasobami Gminy
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Ponownie przypominamy mieszkańcom, że na 
mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. prawo użytko-

wania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności. 
Właściciele budynków mieszkalnych i wyodrębnio-

nych lokali mieszkalnych w budynkach posadowio-

nych na gruntach gminnych oddanych w użytkowanie 
wieczyste, od dnia 1 stycznia 2019 r. stali się jedno-

cześnie właścicielami lub współwłaścicielami tych 
gruntów i otrzymali przewidziane ustawą zaświadcze-

nia potwierdzające ten fakt. 
Jednocześnie począwszy od 2019 r. osoby te 

w miejsce dotychczasowych opłat z tytułu użytkowa-

nia wieczystego uiszczają, przez okres 20 lat, w tej sa-

mej wysokości, opłaty roczne z tytułu przekształcenia.  
W działach III ksiąg wieczystych prowadzonych dla 
nieruchomości objętych przekształceniem dokonane 
zostały przez sąd wieczystoksięgowy w Jeleniej Górze 
wpisy przysługujących Gminie Miejskiej Piechowice 
roszczeń o te opłaty.

Przypomnienie
o możliwości wniesienia jednorazowego opłaty z tytułu 

przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Warto przy tym wiedzieć, iż przywołana ustawa 
wprowadza możliwość jednorazowego wniesienia 
pozostałych opłat w ich łącznej wysokości. W tym 
celu należy wypełnić i złożyć druk „zgłoszenie zamiaru 
wniesienia opłaty jednorazowej” (dostępny w siedzi-
bie Urzędu Miasta i na stronach Biuletynu Informa-

cji Publicznej), a po otrzymaniu pisemnej informacji 
odnośnie wysokości należnej opłaty – uiścić ją we 
wskazanym terminie. Od tej pory nie będzie już po-

trzeby pamiętania o corocznym regulowaniu opłat 
przekształceniowych. Otrzymacie także Państwo za-

świadczenie stanowiące podstawę do wykreślenia 
wspomnianego roszczenia z księgi wieczystej. 

Zapraszamy do skorzystania z powyższej możliwo-

ści. Dodatkowych informacji zasięgnąć można w Refe-

racie Nieruchomości, Geodezji i Ochrony Środowiska 
Urzędu Miasta w Piechowicach.

Zbigniew Lukaszewicz
Inspektor do spraw gospodarowania nieruchomościami 

Nastała jesień a wraz z nią następuje zakończenie 
sezonu wegetacyjnego roślin oraz sezonu lęgowego 
ptaków. Zatem jest to dobry czas na przeprowadze-

nie zaplanowanych zabiegów usunięcia drzew i krze-

wów oraz przycięcia gałęzi. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, prace w obrębie korony drzewa nie mogą 
prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekra-

czającym 30%, która rozwinęła się w całym okresie 
rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

- usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;
- utrzymywanie formowanego kształtu korony 

drzewa;
- wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu 

przywrócenia statyki drzewa.
Zabiegi polegające na utrzymywaniu formowane-

go kształtu korony oraz specjalistyczne cięcia w celu 
przywrócenia statyki drzewa wykonuje się na pod-

stawie dokumentacji, w tym dokumentacji fotogra-

ficznej, wskazującej konieczność przeprowadzenia ta-

kiego zabiegu. Dokumentację należy przechowywać 
przez okres 5 lat od końca roku, w którym wykonano 
zabieg.

Wycinka drzew i krzewów, prace pielęgnacyjne w obrębie koron drzew

Jeżeli nastąpiło usunięcie gałęzi w wymiarze prze-

kraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym 
okresie rozwoju drzewa w celach innych niż opisane 
powyżej, przycinka ta stanowić będzie uszkodzenie 
drzewa. Usuniecie gałęzi w wymiarze przekraczają-

cym 50% korony, która rozwinęła się w całym okresie 
rozwoju drzewa stanowić będzie zniszczenie drzewa.

Poniżej przedstawiamy również Państwu informa-

cje, kiedy nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia 
Burmistrza Miasta Piechowice:

1. na usunięcie drzew, których obwód pnia mie-

rzony na wysokości 5 cm nie przekracza:
- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesio-

nolistnego oraz klonu srebrzystego;
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, 

robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków 

drzew
2. na usunięcie krzewu albo krzewów rosnących 

w skupisku, o powierzchni do 25 m2
3. na usunięcie drzew lub krzewów usuwanych 

w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do 
użytkowania rolniczego.
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4. na usunięcie drzew lub krzewów owocowych, 
z wyłączeniem rosnących na terenie nieruchomości 
lub jej części wpisanej do rejestru zabytków na tere-

nach zieleni.
Osoby fizyczne, które zamierzają dokonać wycinki 

drzew na cele niezwiązane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej i nie planują podjęcia działalności 
gospodarczej w ciągu najbliższych 5 lat w miejscu usu-

nięcia drzew, obowiązane są do dokonania zgłoszenia 
zamiaru usunięcia drzew do Burmistrza Miasta Pie-

chowice, jeżeli obwód pnia drzewa mierzony na wy-

sokości 5 cm przekracza:

W piękne listopadowe popołudnie mieszkańcy 
Michałowic spotkali się na skwerze w jego centrum, 
by wspomóc, a może i ocalić znany symbol naszego 
osiedla – „Kasztana”. Ta akcja grabienia liści ma na 
celu ograniczenie populacji Szrotówka kasztanowco-

wiaczka. Powtarzające się przez szereg sezonów ma-

sowe ataki szrotówka mogą prowadzić do znacznego 
osłabienia drzewa.  Gatunek ten uważany jest obec-

nie za jednego z najważniejszych i najbardziej niebez-

piecznych szkodników kasztanowca. W naszych wa-

runkach klimatycznych szkodnik ten rozwija zwykle 3 
pokolenia w ciągu roku.  

Za najlepszą metodę działań profilaktycznych 
uważa się zaś dokładne wygrabianie i głębokie kom-

postowanie opadających jesienią liści, w których zi-
mują poczwarki.

W celu ochrony naszego drzewa zbieraliśmy rów-

nież podpisy pod pismem o objęcie ochroną pomni-
kową symbolu naszej miejscowości. Po zgrabieniu 
wszystkich liści „komisyjnie” dokonaliśmy jego pomia-

rów. Wg naszych obliczeń ma on około 18m wysoko-

ści jego pień u podstawy ma 4m a pojedyncze konary 
2,75 m i 2,35 m.

Na koniec tego sąsiedzkiego spotkania było ogni-
sko, gdzie przy kiełbaskach i nie tylko, można było po-

rozmawiać i lepiej się poznać, wymienić się uwagami, 
oczekiwaniami, planami i pomysłami na nasze Osie-

dle.
Pragniemy jako Zarząd Osiedla by ta inicjatywa już 

na stałe zagościła w Michałowicach, byśmy wspólnie 
co rok dbali o nasze drzewo, ale również o nas, o to, 
by jak najwięcej osób spotykało się tworząc lokalną 
wspólnotę ludzi dbających o swoje miejsce na ziemi. 
Dzięki takim akcjom i miejmy nadzieję jeszcze wielu 
innym zaczniemy się wszyscy wzajemnie poznawać, 
integrować tworząc zgraną społeczność.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim obecnym jak 
i tym, którzy wspierają nas dobrym słowem.

Norbert Dynia Przewodniczący 
Zarządu Osiedla Michałowice    

- 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesio-

nolistnego oraz klonu srebrzystego;
- 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, 

robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
- 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków 

drzew
Natomiast jeżeli planowana wycinka drzew o wy-

żej wymienionych obwodach pni związana będzie 
z prowadzeniem działalności gospodarczej, należy 
złożyć do tut. Organu wniosek o wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzew. 

Beata Maciejewska

Inspektor ds. ochrony środowiska

Wiadomości ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Piechowicach
Październik w SP 1 to czas intensywnej nauki, roz-

budzania ciekawości poznawczej, rozwijania talentów 
i pasji, realizowania przedsięwzięć utrwalających przy-

wiązanie do tradycji szkolnej.
Wybory do Samorządu szkolnego
Kampania wyborcza do najważniejszego szkolnego 

organu uczniowskiego pozwoliła poznać społeczności 
SP1 kandydatów gotowych na wyzwania w zakresie 
przedstawiania władzom szkoły opinii i potrzeb uczniów, 
dbania o dobre imię szkoły, kultywowania i wzbogacania 
jej tradycji, organizowania kolegów i koleżanek do wy-

konywania niezbędnych prac na rzecz klasy, szkoły, śro-

dowiska. Wybory wyłoniły zwycięzców akcji. W klasach 
I-III przewodniczącym został Antek Ćwiąkała – Gruning, 
w klasach IV-VIII Zosia Kotylak. Życzymy owocnych dzia-

łań i wielu pomysłów.
Pasowanie pierwszoklasistów Jedynki
Uroczystość pasowania na uczniów naszej szkoły to 

ważne wydarzenie dla dzieci, ich rodziców i całej bra-

ci uczniowskiej.  Zgodnie z tradycją szkolną odbywa się 
w szczególnej oprawie i z udziałem Dyrekcji, nauczycie-

li oraz rodziców pierwszoklasistów. W tym roku szkol-
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nym w sali widowiskowej POK-u zapanował podniosły 
nastrój. Najmłodsi na tę okazję przygotowali krótki pro-

gram artystyczny. Nie zabrakło w nim wierszy i piosenek 
nawiązujących tematyką do tego wydarzenia. Po pre-

zentacji odbyło się uroczyste ślubowanie i pasowanie 
każdego pierwszoklasisty dużym, kolorowym ołówkiem. 
Ten oficjalny akt przyjęcia w poczet uczniów dopełniała 
formuła zgodna ze szkolnym ceremoniałem wypowie-

dziana przez P. Dyrektor. Życzymy uczniom klasy I wielu 
sukcesów w życiu szkolnym. Niech wyobraźnia pozosta-

je z Wami, a ciekawość świata motywuje Was do co-

dziennego działania.
Święto Pieczonego Ziemniaka
Do dziś na wspomnienie obchodów tego święta 

w naszej szkole można usłyszeć słowa: Ale było super! 
W jedną z październikowych sobót szkoła od rana zaczę-

ła tętnić życiem. Rodzice, nauczyciele, pracownicy szko-

ły, uczniowie przygotowywali atrakcje dnia: zabawy pla-

styczne z dynią i jarzębiną w roli głównej, ziemniaczane 
konkurencje z humorem w tle, smaczne przekąski, pysz-

ne ciasta, oskarowe występy uczniów, wyprzedaż gara-

żową. Pomimo deszczowej aury zawitało do nas wielu 
gości. Każdy z nich mógł znaleźć dla siebie coś intere-

sującego. Wydarzenie zintegrowało najważniejsze pod-

mioty szkoły, było doskonałą okazją do zaprezentowania 
talentów dziecięcych, odwiedzin absolwentów  i miesz-

kańców miasta, a także przestrzenią do dobrej zabawy, 
miłych pogawędek i uśmiechu.

Dzień Gier Planszowych
Z okazji obchodzonego w naszym kraju Dnia Gier 

Planszowych dołączyliśmy do społeczności planszów-

kowiczów. Nasi uczniowie uwielbiają ten sposób spę-

dzania wolnego czasu, szczególnie w gronie rodzinnym. 
Gra w planszówki ma wiele zalet, przede wszystkim uczy 
ważnych umiejętności społecznych, takich jak komuni-
kacja werbalna, dzielenie się, czerpanie przyjemności 
z interakcji z innymi, zwiększa zdolność koncentracji 
dziecka i wydłuża jej czas, zachęcając do ukończenia 
ekscytującej i przyjemnej gry. Pamiętając o tym, rozpo-

częliśmy ten dzień od klasowych rozgrywek. Następnie 
zorganizowaliśmy turniej szachowy, którego zwycięzcy 
zostali nagrodzeni. Na szkolnych korytarzach w czasie 
przerw można było przejść kolejkę wybranej gry. Pod-

czas zajęć lekcyjnych uczniowie otrzymali możliwość 
stworzenia własnej gry planszowej na podstawie oma-

wianych zagadnień tematycznych. Działania w tym dniu 
zapewne na długo pozostaną w pamięci uczestników.

Królowa nauk na co dzień
Niejeden uczeń na myśl o matematyce dostaje gę-

siej skórki. To przedmiot rozwijający logiczne myślenie 
i objaśniający otaczające nas zjawiska - zatem bardzo 

przydatny w naszej codzienności. Jedną z ważnych 
umiejętności matematycznych jest sprawne posługi-
wanie się tabliczką mnożenia, z którą uczniowie często 
sobie nie radzą. Działania podjęte podczas Światowego 
Dnia Tabliczki mnożenia w naszej szkole za główny cel 
stawiały doskonalenie umiejętności posługiwania się ta-

bliczką mnożenia w wielu sytuacjach życiowych. Ucznio-

wie uczestniczyli w egzaminie z tabliczki mnożenia, 
przygotowywali komiksy ze sposobami na opanowanie 
tabliczki mnożenia, redagowali opowiadania o tym, jak 
nauczyć się mnożyć. Obchody święta wpisują się w kon-

cepcję nauki przez zabawę, która przynosi najlepsze 
efekty.

Dzień Warzyw i Owoców
W naszej szkole na co dzień dbamy o uświadamia-

nie uczniów w zakresie zdrowego trybu życia. To prio-

rytetowe zadanie wynikające z Programu profilaktycz-

no-wychowawczego szkoły. Jedną z form jego realizacji 
stały się obchody Światowego Dnia Warzyw i Owoców. 
Uczniowie klas młodszych ubrani na żółto i pomarańczo-

wo (klasa pierwsza), na zielono (klasa druga), na czer-
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wono (klasa trzecia) w zespołach wykonywali plakaty 
poświęcone tematyce święta. Rozpoznawali warzywa 
i owoce różnymi zmysłami. Rozwiązywali zagadki i ła-

migłówki. Przygotowywali sok warzywno – owocowy. 
Podjęte działania podkreślały znaczenie owoców i wa-

rzyw w dbałości o lepsze zdrowie. Mamy nadzieję, że ta 
inicjatywa zachęci dzieci do spożywania większej ilości 
świeżych owoców i warzyw.

Nie bój się chcieć
Cieszymy się, kiedy odwiedzają nas absolwenci na-

szej szkoły. Spotkania z nimi są okazją nie tylko do wy-

miany informacji o życiu, planach, ich sukcesach, ale 
przede wszystkim stwarzają możliwość do dzielenia się 
ich pasjami, doświadczeniem, wspomnieniami. Właśnie 
taką przygodę zaproponowała naszym wychowankom 
Wiktoria Zawadziłło, studentka szkoły filmowej w War-
szawie i asystentka reżysera filmu, którego sceny na-

grywane były w Piechowicach. W interesujący sposób 
wprowadziła młodszych kolegów i koleżanki w świat 
filmu i teatru. Pokazała te dziedziny sztuki od kuchni. 
Przedstawiła gatunki filmowe, język filmu, sposób oce-

ny dzieła filmowego, warsztat aktorski. Zaproponowała 
nagrywanie wizytówek aktorskich, etiud teatralnych. 
Udzielała rad, jak zachować się w sposób profesjonal-
ny na scenie czy przed kamerą. Uczniowie z zapartych 
tchem słuchali wypowiedzi starszej koleżanki. Wiktoria 
swoją osobowością i empatią potrafiła zbudować po-

zytywne relacje z uczestnikami warsztatów. Dzięki niej 
pokonywali swoją nieśmiałość, wyrażali własną ekspre-

sję, doskonalili kompetencje retoryczne, uczestnicząc 
w zaproponowanych aktywnościach. Te niesamowite 
spotkania z pełną pasji i zaangażowania absolwentką 
zostaną w ich pamięci i sercach na długo, a motywują-

ce hasło Nie bój się chcieć! sprawi, że uwierzą w sie-

bie, w swoje możliwości. Być może niektórzy z naszych 
uczniów w przyszłości staną za kamerą lub zagrają w fil-
mie czy na deskach teatru.

Obcowanie ze sztuką
W dobie dynamicznie rozwijających się nowocze-

snych technologii można postawić sobie pytanie: czy 
obcowanie ze sztuką ma sens? Okazuje się, że sztuka 
pomaga zrozumieć świat, rozwija kreatywność, wy-

obraźnię, poszerza wiedzę, uczy emocjonalnego przeży-

wania, utrwala piękno. Świadomi tych wartości dążymy 
do tego, by nasi uczniowie mieli okazję do obcowania 
ze sztuką w przestrzeni szkolnej. Obserwatorzy naszego 
profilu w mediach społecznościowych mają okazję do 
podziwiania dzieł stworzonych przez naszych uczniów 
na lekcjach plastyki, na plastycznych zajęciach projek-

towych, na języku polskim i historii. Kompozycje z je-

siennych liści, Pani Jesień, dyniowe i jarzębinowe inspi-
racje, jesienne mądrości, kubkowe teatrzyki, lapbooki 
lekturowe, piktogramy, stroje starożytnych bogów- to 
tylko niektóre z propozycji artystycznych zaproponowa-

nych naszym uczniom. Literatura jest dla dzieci nie lada 
wyzwaniem. Dzięki niej mogą poczuć się jak prawdziwi 
bohaterowie lektur szkolnych, utrwalając przy tym nie 
tylko wiedzę lekturową, ale także umiejętności fotogra-

ficzne. Podczas zajęć wyzwalamy w naszych uczniach 
ich potencjał twórczy, dając im przestrzeń do tworzenia 
własnych utworów poetyckich. Dbamy o kontakt z żywą 
sztuką, zabierając ich do teatru, by mogli przyglądać się 
warsztatowi aktorskiemu i przeżywać przygody ulubio-

nych bohaterów literackich - „Ania z Zielonego Wzgó-

rza” (Teatr im. C.K. Norwida). Organizujemy występy 
naszych uczniów, podczas których mogą zaprezentować 
talent sceniczny. Podejmowane działania pokazują, że 
każdy uczeń naszej szkoły ma okazję do rozwijania swo-

ich zainteresowań i pasji, może też uczyć się poruszania 
w rodzimym kręgu kulturowym i doskonalić wiele umie-

jętności przydatnych w dorosłym życiu. 

Monika Filuś 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1w Piechowicach

W Chatce Puchatka 
z obchodziliśmy również 
Święto Pieczonego Ziem-

niaka. Było mnóstwo za-

bawy, konkursy, występy. 
Rzut ziemniakiem do celu 
był nie lada wyzwaniem. 

Przenoszenie ziemniaka na łyżce wymagało sporo 
umiejętności. Jednak z takim gronem kibiców, jak 
nasze Przedszkolaki wszystkim udało się wykonać 

ŚWIĘTO PIECZONEGO ZIEMNIAKA
zadanie i otrzymać nagrodę.  Dzieci z radością pre-

zentowały się witając jesień i przygotowując dla niej 
upominki wykonane z ziemniaków. Jerzyki, grzybki, 
drzewka w barwach jesieni w wykonaniu dzieci pięk-

nie udekorowały przedszkolny hol.  
JAK RYBA W WODZIE… 
Choć nastała jesień i temperatura na zewnątrz jest 

znacznie już niższa, to w naszym przedszkolu można 
się było zanurzyć w głębiach oceanu i wcale nie zmar-
znąć. Przedszkolaki spotkała niecodzienna przygoda. 
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Wielki dzień dla dzieci, rodziców i wychowaw-

ców. Oto z powagą na ścieżki przedszkolnych przygód 
wkroczyli najmłodsi obywatele społeczności Chatki 
Puchatka.  Dnia 27 października w grupie Pszczółek 
odbyło się uroczyste Pasowanie na Przedszkolaka. 

Przysłowiowe pierwsze koty już dawno poszły 
za płoty, więc przyszła pora by się pochwalić swoimi 
osiągnięciami. To też uczyniły nasze Maluszki. Pro-

gram artystyczny zawierał zarówno wiersze, śpiewy, 
grę na instrumentach oraz tańce. Mnóstwo pozytyw-

nych emocji. Brawa rodziców i łzy wzruszenia dały 
wyraz temu, iż są dumni ze swych pociech. Program 
artystyczny uwieńczony został uroczystym Przyrzecze-

niem oraz aktem Pasowania na Przedszkolaka doko-

nane przez Panią Dyrektor.

Wzięły bowiem udział w niezwykłym projekcie edu-

kacyjnym, którego celem było ukazanie widzom tajni-
ków życia toczącego się w głębiach oceanów.

Dla dzieci, wewnątrz kopuły inicjującej podwodny 
świat był wyświetlony film opowiadający o tajnikach 
podwodnego życia. Dzieci w atrakcyjny sposób po-

znały zwierzęta żyjące w oceanie. Mogły też odnieść 
wrażenie, że w rzeczywistości znajdują się głęboko 
pod wodą. To za sprawą pływających wokół ryb. Dzie-

ci zobaczyły także wiele fascynujących mieszkańców 
raf koralowych. Takie lekcje na długo pozostają w pa-

mięci.
AKADEMIA Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO 

DNIA EDUKACJI NARODOWEJ
        W piątek 14 października w przedszkolu od-

była się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej. Pani Dyrektor podziękowała i złożyła ży-

czenia wszystkim pracownikom placówki. Jako wyraz 
wdzięczności każdemu wręczyła również kwiat róży 
oraz dyplom. Dzieci śpiewały piosenkę, a prezentem 
dla wszystkich był pyszny tort. Składamy serdeczne 
podziękowania również Rodzicom za wszelkie wyrazy 
wdzięczności okazane tego dnia. 

                                                             

Magdalena Zwierzchowska, Anna Kubasiewicz  
wychowawcy grupy Kangurki  

w Przedszkolu Samorządowym nr 1 w Piechowicach

W przygotowanie uroczystości bardzo aktywnie 
włączyli się rodzice przedszkolaków. Słodki poczęstu-

nek, tort, napoje to zasługa prężnie działającego ze-

społu rodziców. Swój wkład wykazała również Rada 
Rodziców Przedszkola. Z jej inicjatywy dzieci otrzyma-

ły upominek w postaci klocków Duplo oraz medale i 
dyplomy upamiętniające ten piękny dzień.

W tym miejscu jeszcze raz składam w imieniu swo-

im i dzieci serdeczne podziękowania Rodzicom, Ra-

dzie Rodziców za zorganizowanie i wspólne spędzenie 
tego pięknego dnia. 

Wioletta Uram 

wychowawca grupy Pszczółki
w Przedszkolu Samorządowym nr 1

UROCZYSTE PRZYJĘCIE W PROGI CHATKI PUCHATKA NAJ-
MŁODSZYCH PRZEDSZKOLAKÓW
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Przedszkole Samorządowe nr 2 w Piechowicach 
bierze udział w Narodowym Programie Rozwoju Czy-

telnictwa 2.0 na lata 2021-2025 (w skrócie NPRC 2.0).

NARODOWY PROGRAM ROZWOJU CZYTELNIC-
TWA 2.0 jest to program uchwalony   na lata 2021-
2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu 
czytelnictwa w Polsce poprzez wzmacnianie roli bi-
bliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych jako 
lokalnych ośrodków życia społecznego, stanowiących 
centrum dostępu do kultury i wiedzy.

Program jest realizowany przez Ministerstwo Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaan-

gażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki 
i Narodowego Centrum Kultury, oraz we współpracy 
z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Prio-

rytetu 3.
W NPRCz 2.0 na lata 2021-2025 wyróżniono czte-

ry Priorytety.
W ramach Priorytetu 3 wsparcie finansowe może 

być udzielone w odniesieniu do placówek wychowa-

nia przedszkolnego na:
a) zakup książek będących nowościami wydawni-

czymi dla dzieci w wieku 3–6 lat, w tym książek opu-

blikowanych drukiem lub na innym nośniku (w tym 
książek obrazko-

wych, mówio-

nych i elektro-

nicznych), które 
są dostępne na 
rynku księgar-
skim, niezależ-

nie od tego, czy 
jest to pierwsze 
wydanie czy 
w z n o w i e n i e 
książki, 

b) realizację 
działań promu-

jących czytelnic-

two:

– zakup książek będących nagrodami książkowymi 
dla dzieci biorących udział w działaniach promujących 
czytelnictwo,

– organizację spotkań autorskich, wystaw i kon-

kursów.
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Piechowicach 

otrzymało wsparcie finansowe z Narodowego Progra-

mu Rozwoju Czytelnictwa, które zostanie przeznaczone 
na zakup nowości czytelniczych oraz realizację działań 
promujących czytelnictwo w tym spotkań   z autorami 
książek oraz zakup książek z kategorii nagrody książko-

we dla dzieci biorących udział w konkursach.
Wysokość dotacji ze środków budżetu państwa 

w ramach programu wynosi 3000,00 złotych, a wkład 
własny przekazany przez Urząd Miasta Piechowice to 
750,00 złotych.

Święto drzewa w przedszkolu w „Pod czerwonym 
muchomorem”

W tym roku świętowaliśmy 20-lecie Światowe-

go Dnia Drzewa, święta, którego pomysłodawcą jest 
amerykański znawca i miłośnik przyrody Juliusz Mor-
ton. Kierował się powiedzeniem, że „inne święta słu-

żą jedynie przypomnieniu, Dzień Drzewa wskazuje zaś 
na przyszłość”. W naszej placówce działania proeko-

logiczne wpisane są w kalendarz imprez przedszkol-
nych. Tegoroczną akcję sadzenia drzew poprzedziła 
multimedialna prezentacji pt. „Co nam dają drzewa” 
połączona z rozwiązywaniem zagadek i rebusów. 
A następnie wszystkie nasze przedszkolaki i dzie-

ci z oddziału żłobkowego brały udział w uroczystym 
sadzeniu drzew na terenie przedszkola. Akcja ma na 
celu uświadomienie dzieci a przez nie rodziców ze sa-

dzenie drzew jest jednym ze sposobów przeciwdziała-

nia zmianom klimatycznym.
Dziękujemy Panu Andrzejowi Kieliszkowskiemu 

z Nadleśnictwa Szklarska Poręba za dostarczenie sa-

dzonek.
Bożena Woś

Dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2 w Piechowicach

www.ps2piechowice.szkolnastrona.pl

Przedszkole Samorządowe nr 2 
w Piechowicach 

ul.Nadrzeczna 1, tel.76-12-271
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