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Z okazji przypadającego na 8 marca Dnia Kobiet w Piechowickim Ośrodku 
Kultury przygotowano prawdziwą artystyczno-muzyczną niespodziankę.

 Coroczne wydarzenia organizo-
wane w Piechowickim Ośrodku Kultury z 
okazji Dnia Kobiet cieszą się bardzo dużym 
zainteresowaniem mieszkanek miasta. Nie 
inaczej było tym razem i sala widowi-
skowa jeszcze przed rozpoczęciem kon-
certu wypełniła się do ostatniego miejsca.
- W tym roku chcieliśmy zaangażować 
także to młodsze pokolenie, żeby w naszych 
obchodach uczestniczyły nie tylko Panie z 
klubu seniora lub w wieku dojrzałym. I to 
się udało w tym roku bo mamy występy 
artystyczne w wykonaniu młodych dziew-
czyn, a w przypadku performance`u także 
ich mam dzięki czemu na scenie łączą się 
pokolenia – mówiła Anna Kalisz, dyrektor 
Piechowickiego Ośrodka Kultury.
 Zanim jednak na scenie zaprezen-
towali się artyści burmistrz Jacek Kubielski, 
przewodniczący rady miasta Jacek 
Kamiński oraz przewodniczący Związku 
Emerytów i Rencistów Henryk Janowski 
złożyli najserdeczniejsze życzenia wszyst-
kim zgromadzonym Paniom.
- Chciałbym aby nasze Panie były szczę-
śliwe i uśmiechnięte przez cały rok, nie tylko 
dzisiaj. Życzę im także dużo radości z życia i 
zdrowia, którego nigdy nie jest dość – powie-
dział burmistrz.
-Życzę kobietom przede wszystkim szczęścia 
i uśmiechu. Bo jak mamy szczęście to mamy 
teoretycznie wszystko czego nam potrzeba 
– przyznał z uśmiechem Jacek Kamiński.
 A jako pierwsi na scenie sali wido-
wiskowej Piechowickiego Ośrodka Kultury 
zaprezentowali się jeleniogórzanin – Piotr 
Wyrostek oraz Roman Jabłoński w tzw. 
Pogadance Muzycznej. Artyści grali na 
przemian starając się zdobyć serca publicz-
ności. A udało im się to dosyć szybko. Dwa 
różne głosy i dwa różne style muzyczne 
współgrały ze sobą na tyle dobrze, że niemal 
wszystkie obecne na sali kobiety śpiewały 
razem z artystami.
 W przerwie na scenie pojawiły się 
dziewczęta z grupy tanecznej Dominiki 
Lipińskiej, które zaprezentowały krótki 
pokaz tańca współczesnego. Tuż po tym 
obejrzeliśmy performance pt. „Jak powstają 
kwiaty”. Najmłodsze piechowiczanki z 
pomocą ich mam rysowały różnego rodzaju 
rośliny na oczach publiczności. Za odwagę 
i umiejętności zostały nagrodzone grom-
kimi brawami a także upominkami.

Z okazji Dnia 
Kobiet nie mogło 
zabraknąć prezen-
tów i upominków. 
Każda z Pań już 
na „dzień dobry” 
otrzymała słodki 
upominek i kwiaty 
ufundowane przez 
burmistrza oraz 
męską część rady 
miasta – mówiła 
An na  Ka l i s z , 
dyrektor POK.
 Ale to nie 
wszystko. Odbyło 
się także losowa-
nie nagród ufun-
dowanych przez 
darczyńców. Miejski Dzień Kobiet zakoń-
czył się drugą częścią Pogadanki Muzycznej 
w wykonaniu Piotra Wyrostka i Romana 
Jabłońskiego.
   Adrian Klimas.
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Remont Urzędu Miasta? - Tak ale racjonalnie
Władze miasta zamierzają zrezygnować z kosztownej termomodernizacji bu-
dynku Urzędu Miejskiego.  Poprzedni samorząd zaplanował na ten cel  1 milion 
złotych z budżetu miasta. Burmistrz Jacek Kubielski ma jednak poważne wąt-
pliwości czy byłaby to racjonalna decyzja.

W urzędzie na pewno zostanie odno-
wiony dach.  Z uwagi na niesprzyja-
jące warunki pogodowe nie można 
było wykonać tych prac przed końcem 

2 0 1 8  r o k u , 
jednak są one 
niezbędne.
 Z ajmiemy s ię 
również wymianą 
stolarki okien-
nej. Co do pla-
nowanej termo-
modernizacji, to 
jestem sceptyczny 
czy należy łożyć w 
przyszłym roku aż 
takie środki na ten 
budynek – tłuma-
czy burmistrz.
 Budynek  jes t 
jednak niefunk-

cjonalny. Brakuje pomieszczeń. Nie 
mamy Urzędu Stanu Cywilnego z praw-
dziwego zdarzenia, MOPS też jest zlo-
kalizowany gdzie indziej. Nie brakuje 

barier architektonicznych – wylicza Jacek 
Kubielski. Tak więc inwestowanie tak 
poważnych środków by poprawić wyłącz-
nie estetykę budynku a nic z jego funk-
cjonalności rzeczywiście jest chyba niera-
cjonalne, zwłaszcza wobec wielu innych 
ważnych potrzeb. 
 Długofalowym pomysłem jest 
więc zmiana siedziby Urzędu na nową. Pod 
uwagę brane są dwie potencjalne lokaliza-
cje – miejsce koło straży pożarnej  lub teren 
przy dworcu kolejowym. Ta druga koncep-
cja łączy się w sposób naturalny z zagospo-
darowaniem obiektów kolejowych po ewen-
tualnym przejęciu ich od PKP .
  
   Robert Kotecki.

Klub Senior +
Burmistrz Jacek Kubielski odebrał z rąk 
wiceministra Rodziny Pracy i Polityki 
Społecznej Marcina Zielenieckiego 
promesę w ramach programu Senior+.  
Przyznana kwota do  nansowania zosta-
nie przeznaczona na uruchomienie pla-
cówki aktywnego wypoczynku dla osób 
starszych.
 Seniorzy często czują się zapo-
mniani, niepotrzebni, zamykają się w 
swoich domach. Jednak w Piechowicach  
wcale tak być nie musi. Wkrótce otwarty 
zostanie Klub Senior+, w którym będzie 
można udowodnić, że drugie życie zaczyna 
się na emeryturze. 
 Nasi seniorzy to ludzie posiada-
jący wielkie doświadczenie oraz w wielu 
przypadkach ogromny wigor. Należy 
to wykorzystać – podkreśla burmistrz 
Jacek Kubielski. Celem Klubu Senior+ w 
Piechowicach będzie aktywizacja spo-
łeczna, integracja, włączanie Seniorów 
do społeczności lokalnej oraz organizacja 
wspólnego spędzania czasu wolnego.
 Klub senior+ w Piechowicach 
będzie zlokalizowany w budynku przy ulicy 
Kamiennej 1. Promesa w wysokości blisko 

150 tys złotych  
(80 % warto-
ści inwestycji) 
zostanie przezna-
czona na adapta-
cję pomieszczeń 
i zakup wyposa-
żenia. Seniorzy 
będą mieli do dys-
pozycji salę do 
spotkań  wraz z 
aneksem kuchen-
nym a także salę 
do ćwiczeń rehabi-
litacyjnych.  Klub 
bę dz ie  w ypo-
sażony w pełny 
węzeł sanitarny z dwiema toaletami oraz 
prysznicem.
 Od roku 2015 Ministerstwo 
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej reali-
zuje Program Wieloletni „Senior +” na lata 
2015-2020 skierowany do jednostek samo-
rządu terytorialnego. 
 Celem strategicznym Programu 
jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym seniorów poprzez 

rozbudowę infrastruktury ośrodków 
wsparcia w środowisku lokalnym. Zgodnie 
z założeniami programu działalność Klubu 
„Senior +” polega na motywowaniu senio-
rów do działań na rzecz samopomocy 
i działań wolontarystycznych na rzecz 
innych.

   Robert Kotecki.
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Dwie szkoły

Aby budynek po wygaszanym gim-
nazjum przy ulicy Tysiąclecia mógł 
jeszcze kiedykolwiek  pełnić funkcje 
oświatowe, Rada Miasta musiała 
przyjąć  uchwałę o przekształceniu 
Gimnazjum w Szkołę Podstawową. 
Reforma oświatowa dotycząc dosto-
sowania sieci szkół do nowego ustroju 
szkolnego jest w trakcie realizacji 
od dwóch lat, jednak Rada Miasta 
w Piechowicach tę podstawową dla 
reformy uchwałę podjęła w ostatniej 
chwili.
 Wszystko dlatego, że przez cały ten 
czas ścierały się dwie koncepcje. Utworzenia 
dwóch szkół podstawowych oraz utworze-
nia jednej szkoły podstawowej korzystają-
cej z dwóch obiektów. Sprawy nie udało się 
rozstrzygnąć w poprzedniej kadencji. Co 
prawda Rada Miejska przyjęła uchwałę o 
utworzeniu jednej szkoły w dwóch budyn-
kach. W tej koncepcji w obiekcie po gim-
nazjum miałaby się znaleźć część szkoły dla 
najmłodszych.   Temu rozwiązaniu konse-
kwentnie sprzeciwiał się kurator a woje-
woda dolnośląski unieważnił uchwałę. I 
sprawa utknęła w martwym punkcie, a czas 
zaczął szybko uciekać.
 Tymczasem taka uchwała zwana 
również intencyjną była niezbędna od 
samego początku realizowania zapisów 
reformy. To był konieczny wymóg formalny. 
Gdyby jej zabrakło to po wygaśnięciu gim-
nazjum w jego budynku nie mogłaby być 
prowadzona samorządowa działalność 

oświatowa. Nie można więc wykluczyć, że 
gdyby nie został zagospodarowany mogli-
byśmy w przyszłości obserwować jego 
powolne zniszczenie. Dzień w którym 
odbywała się sesja był ostatnim terminem 
na dostarczenie uchwały do kuratorium.
 Doszło więc do sytuacji w której 
przynajmniej część radnych musiała wybie-
rać pomiędzy obroną swojej koncepcji czyli 
jednej szkoły w dwóch budynkach lub rato-
waniem tego co uratować było trzeba, czyli 
funkcji oświatowej budynku gimnazjum. 
Gdyby bowiem wraz z wygaszeniem gim-
nazjum, wygasłby status budynku oświato-
wego nie byłoby w Piechowicach ani dwóch 
szkół ani jednej w dwóch budynkach.
 Siedmiu radnych było za prze-
kształceniem gimnazjum w szkołę podsta-
wową nr 2 w Piechowicach. Dwóch sprze-
ciwiło się tej koncepcji, a aż sześciu wstrzy-
mało się od głosu. Takim stosunkiem przy-
jęto ostatecznie uchwałę o przekształceniu 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła 
II w Piechowicach w ośmioletnią Szkołę 
Podstawową nr 2 w Piechowicach. 
 Burmistrz Jacek Kubielski skłania 
się raczej ku koncepcji utworzenia dwóch 
szkół.   -    Dwie odrębne placówki będą 
lepszym rozwiązaniem. Kameralne szkoły, 
osobna dyrekcja i kadra będą miały wpływ 
na lepszy rozwój naszych dzieci. Wariant 
ten wydaje się być bardziej przyjazny i 
bezpieczniejszy. Bardzo istotna jest też 
kwestia możliwości pozyskania środków 
finansowych na dostosowanie szkoły 

oraz jej utrzymana wraz z oddziałami 
integracyjnymi. 
 Burmistrz zapewnił jednocześnie 
że utworzenie dwóch szkół nie stworzy 
sytuacji, gdzie rodzice będą zmuszani do 
posłania dzieci do nowej podstawówki. 
Oczywiście musi być zachowany rozsądek 
w ustalaniu proporcji liczebności oddzia-
łów w obydwu placówkach. Pamiętajmy, 
że dziś Szkoła nr 1 jest już przepełniona, 
a konieczność pomieszczenia wszystkich 
uczniów tylko w jej budynku oznaczałaby 
trójzmianowość i brak komfortu nauki. To 
niewątpliwie skutkowałoby tym, że część 
rodziców zaczęłaby przepisywać swoje 
pociechy do szkół w sąsiednich gminach, a 
to z kolei doprowadziłoby do zmniejszenia 
subwencji oświatowej i tym samym pogor-
szyło sytuację ekonomiczną miasta.
   
   Robert Kotecki.
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Komisja ds. Bezpieczeństwa, Pomocy 
Społecznej i Pro  laktyki

 Skład:
1. Przewodniczący Robert Zapora,
2. Dariusz Uzorko,
3. Paweł Zackiewicz,
4. Dariusz Kluk,
5. Ewelina Jedziniak.

Komisja ds. Finansów i Rozwoju Lokalnego
Skład:
1. Przewodnicząca Joanna Wąsiewska,
2. Radosław Bieniek,
3. Leon Smolczyński,
4. Robert Zapora

Komisja ds. Komunalnych, Rolnych i 
Ochrony Środowiska

 Skład:
1. Przewodniczący Marcin Ramski,
2. Mariusz Łojko,
3. Wojciech Zarówny,
4. Dariusz Uzorko.

Komisja ds. Edukacji, Sportu, Kultury i 
Turystyki

Skład:
1. Przewodnicząca Ewelina Jedziniak,
2. Marcin Ramski,
3. Wojciech Zarówny,
4. Robert Zapora,
5. Jacek Kamiński.

Komisja Rewizyjna
Skład:
1. Przewodniczący Leon Smolczyński,
2. Z-ca przewodniczącego Mariusz 

Łojko,
3. Danuta Cal,
4. Agnieszka Szalej,
5. Józef Nadolny.

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Skład:
1. Przewodnicząca Danuta Cal,
2. Z-ca przewodniczącej Paweł 

Zackiewicz,
3. Ewelina Jedziniak,
4. Agnieszka Szalej,
5. Józef Nadolny.
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Reforma Oświaty
Dwie szkoły czy jedna. Czasu na podjęcie 
decyzji, do której obligowały nas zasady 
dostosowania sieci szkół mieliśmy bardzo 
mało. A pod koniec lutego okazało się, 
że nie ma go wcale. Zrobiliśmy krok w 
stronę utworzenia dwóch szkół podsta-
wowych ponieważ nie stać nas porzu-
canie budynku gimnazjum. Wygaszenie 
jego funkcji oświatowych sprawiłoby, że 
pozostalibyśmy z jedną szkołą w jednym 
tylko budynku. A takiego rozwiązania nikt 
chyba nie chciał. Konieczność pomiesz-
czenia wszystkich uczniów tylko w jej 
budynku oznaczałaby trójzmianowość 
i brak komfortu nauki. W konsekwencji 
wiele naszych dzieci zaczęłoby chodzić do 
szkół poza Piechowicami.

Wiadukty
Zawsze uważałem, że oba wiadukty nad 
torami kolejowymi, zamiast bezpowrot-
nie znikać powinny dalej służyć mieszkań-
com. Zakres prac jest duży, ale urucho-
mienie  wiaduktu przy ulicy Piastowskiej 
to przecież jedyna szansa, by Piechowice 
zyskały dogodny wjazd do miasta bez 
kolizji z linią kolejową. Dziś już wiemy, że 
oba obiekty nadają się do remontu i prze-
budowy. Jesteśmy na etapie przygotowa-
nia koncepcji projektowej, która umożliwi 
wyłonienie wykonawcy. Jeżeli nie pojawią 
się przeszkody do już we wrześniu mogli-
byśmy rozpocząć pierwsze prace przy wia-
dukcie w ciągu ulicy Piastowskiej.

KSWIK
Zmody  kowaliśmy system dopłat do wody. 
Obecnie dopłacamy to każdych 3m3 zużytej 
wody na osobę a nie jak wcześniej bez ogra-
niczeń. Nowy system przynosi nie tylko 
oszczędności w budżecie ale również wery-
 kację i uporządkowanie informacji odno-

śnie osób przebywających na terenie miasta 
w tym także nie będących mieszkańcami.
Osobnym tematem jest przyszłość 
Piechowic w KSWiK. W mojej ocenie 
przynależność do spółki nie przynosi 
Piechowicom oczekiwanych, wymier-
nych korzyści.  Mija już 10 lat od kiedy 
wstąpiliśmy do struktur KSWiK a ocze-
kiwana modernizacja sieci kanalizacyjnej 
nie nastąpiła. Należy więc poważnie roz-
ważyć zasadność dalszego utrzymywania 

umowy ze spółką. Zwłaszcza wobec moż-
liwości samodzielnego prowadzenia gospo-
darki wodno – ściekowej.

Bezpieczeństwo
Zainstalowane zostały kamery miejskiego 
monitoringu. Podpisaliśmy także poro-
zumienie z policją w sprawie zwiększenia 
ilości patroli na terenie miasta również w 
zakresie prewencji. Działania w tym zakre-
sie prowadzi na terenie naszego miasta 
również Straż Graniczna.

Bieżące inwestycje
Trwają rozmowy z przedstawicielami PKP 
w sprawie przejęcia budynku dworca kole-
jowego. Docelowo chcielibyśmy sprawić 
aby mógł pełnić funkcje publiczne, które 
uzupełnią jego pierwotne przeznacze-
nie, którym pozostanie funkcja trans-
portowa. Musimy przystąpić do niezbęd-
nych prac remontowych na budynku 
Urzędu Miejskiego. Chodzi przede wszyst-
kim o wymianę pokrycia dachowego. 
Przystępujemy też do prac na ulicy Skalnej. 
Utwardzony zostanie również dojazd do 
garaży obok Biedronki. Na ulicy Szkolnej 
inwestujemy w infrastrukturę osiedlową 
(parking, przejazdy, odwodnienie terenu) 
.  Podobne prace związane z budową 
kanalizacji deszczowej prowadzone są na 
Osiedlu Młodych. Pozyskaliśmy promesę 

na stworzenie Klubu Seniora

Sprawy społeczne
Jeżeli ten czas miałbym podsumować 
jednym słowem, to byłoby to słowo „inten-
sywnie”.  Bardzo wielu mieszkańców przy-
szło w tym czasie do Urzędu aby podzielić 
się swoimi problemami. Staram się Każdego 
z Was wysłuchać i pochylić się nad każdą 
sprawą tak aby nikt nie poczuł się zlekce-
ważony lub pominięty. Wszystkie Państwa 
sprawy są dla mnie tak samo ważne jak dla 
Was. Wiele spraw jest związanych z trudną 
sytuacją mieszkaniową. Dlatego podję-
liśmy starania o pozyskiwanie nowych 
lokali mieszkalnych. Adaptujemy na ten cel, 
dawne dziś już nie użytkowane pomiesz-
czenia lokali usługowych. Dwa mieszka-
nia uzyskamy w ten sposób po remoncie 
dawnej piekarni przy ulicy Kryształowej. 

Bardzo dziękuję Państwu za wszelkie 
pomysły, sugestie i uwagi. Dostrzegam 
w Państwa działaniu troskę o miasto, 
ale również współodpowiedzialność za 
jego pomyślność. Liczę na dalszą dobrą 
współpracę. 

Burmistrz Miasta Piechowice
Jacek Kubielski.

Drodzy Mieszkańcy - minęło już pierwsze sto dni od chwili, w której przejąłem obowiązki Burmistrza  

Piechowic. Jest to krótki okres, ale czuję się zobowiązany  poinformować Państwa o kilku najistotniejszych 

sprawach jakie w tym czasie się wydarzyły i jakie podejmowałem działania na rzecz rozwoju naszego miasta. 
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Złote Gody

Zgodnie z ustawą o orderach i odzna-
czeniach, Medal za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę 
dla osób, które przeżyły 50 lat w 
związku małżeńskim. Twórcy ustawy 
uznali bowiem, że zgodne i długotrwałe 
małżeństwo jako instytucja społeczna 
zawsze zasługuje na szacunek jako filar 

dla dzieci, a potem 
wnuków i prawnuków 
i wzór do naśladowania 
dla społeczności lokal-
nej. Jednocześnie jest to 
przykład na to, że można 
trwać przy wartościach 
deklarowanych podczas 
ślubnej ceremonii.           
 W Piechowicach 
również mieszkają pary 
małżeńskie,  któr ym 

zostały  wręczone odznaczenia w imieniu 
Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Są to wzorce doskonałej i zgodnej miłości 
mogące być przykładem dla małżonków 
młodszych stażem i wszystkich, którzy w 
naszym mieście dopiero rozważają zawar-
cie małżeństwa.

W ostatnim czasie taki Jubileuszu Złotych 
Godów obchodziły 3 pary Państwo: Alicja  i 
Henryk Janowscy, Regina i Tadeusz Wojczal 
oraz Helena i Jan Tekień. 
Prosimy o przyjęcie serdecznych życzeń 
zdrowia, szczęścia oraz by nigdy nie zabra-
kło Państwu miłości.      

S      
Na sesji  Rady Miejskiej w Jeleniej Górze,  w środę 13 lutego 2019 r., weszła w życie uchwała w 
sprawie cen i  opłat za przewóz osób i  bagażu pojazdami Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego 
Sp.  z o.o.  w Jeleniej Górze.

 Z najważniejszej nowości ucie-
szyli się rodzice, bowiem dzieci, młodzież 
i studenci mogą od 1 marca 2019 r.  bez-
płatnie korzystać z komunikacji miej-
skiej. Zmiana ta obowiązuje wszystkich, 
a nie tylko osoby mieszkające lub uczące 
się i studiujące w Jeleniej Górze. Obniżona 
została również granica wieku, od którego 
emeryci będą mogli jeździć za darmo. W 
miejsce 75 lat teraz obowiązuje wiek 70 lat. 
Ponadto od 1 kwietnia 2019 r. wprowa-
dzone zostaną zmiany w dotychczasowych 
biletach komunikacji miejskiej. Wydłużono 
ważność biletów przesiadkowych. Bilet 
ważny do tej pory na 45 min jest ważny 60 
min, a dotychczasowy 60-min jest ważny 
90 min. 
 Wprowadzono taką samą cenę 
biletów ulgowych ustawowych i lokalnych.
Obniżono cenę biletów okresowych imien-
nych – dostępnych tylko w formie biletu 
elektronicznego na całą sieć zarówno nor-
malne jak i ulgowe (ustawowe i lokalne).
W miejsce biletu miesięcznego pojawił się 
bilet ważny przez 30 dni. Ponadto obniżono 
ceny niektórych biletów, jak na przykład 
biletu ulgowego przesiadkowego, ważnego 
30 min, który kosztował 1,80 na kwotę 1,50 zł.

Link do strony internetowej Dziennika 
Urzędowego Województwa Dolnośląskiego:
h t t p : / / e d z i e n n i k i . d u w. p l / d u w /
WDU_D/2019/1046/akt.pdf
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Poprzez grunty zabudowane na cele miesz-
kaniowe należy rozumieć nieruchomości 
zabudowane wyłącznie budynkami :
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.
 Jak informowaliśmy w stycznio-
wym wydaniu Informatora, Burmistrz 
Miasta Piechowice zobowiązany jest do 
wydania z urzędu, nie później niż w ter-
minie 12 miesięcy od dnia przekształcenia  
zaświadczenia, potwierdzającego ujaw-
nienie prawa własności gruntu w Księdze 
Wieczystej. Właściciele mieszkań i domów 
muszą jednak zapłacić tzw. „opłatę prze-
kształceniową ”, którą uiścić można na dwa 
sposoby:
1. opłata rozłożona na najbliższe 20 lat – 
każdy kto wybierze taką opcję, przez 20 lat 
raz na rok będzie wpłacał tyle, ile wyno-
siła jego ostatnia opłata za użytkowanie 
wieczyste,
2. opłata w formie jednorazowej – każdy kto 
wybierze taką opcję musi złożyć pisemny 
wniosek do tut. Urzędu o podjęciu decyzji 

dot. jednorazowej zapłaty za przekształce-
nie. Druk takiego wniosku dołączony zosta-
nie do przesyłanych zaświadczeń potwier-
dzających ujawnienie prawa własności 
gruntu w Księdze Wieczystej. Po dostar-
czeniu wniosku UM Piechowice prześle do 
autora takiego wniosku pismo z informacją 
o kwocie opłaty jednorazowej oraz termi-
nie jej płatności.
 Po uregulowaniu opłaty przekształ-
ceniowej w całości, tut. Urząd wyda odpo-
wiednie zaświadczenie potwierdzające cał-
kowitą spłatę należności. Takie zaświad-
czenie wraz z wnioskiem o wykreślenie 
roszczeń o opłatach rocznych z tytułu 
przekształcenia należy złożyć w Sądzie 
Rejonowym w Jeleniej Górze VI Wydział 
Ksiąg Wieczystych.
 Oprócz zaświadczeń przekształ-
ceniowych, które dotrą do właścicieli 
mieszkań i domów z urzędu w termi-
nie do 31.12.2019r., można wystąpić o 
indywidualne wydanie takiego zaświad-
czenia na wniosek. Od momentu złoże-
nia takiego wniosku Burmistrz Miasta 
Piechowice będzie miał 4 miesiące na 
wydanie zaświadczenia. Wyjątkiem są 
sytuacje nagłe (np. sprzedaż mieszkania, 
umowa przedwstępna, sprawy spadkowe). 
Jeżeli taka sytuacja zostanie udokumen-
towana, wówczas zaświadczenie wydane 
zostanie w terminie jednego miesiąca od 

złożenia kompletnego wniosku.
 Przy występowaniu o wydanie 
zaświadczenia przekształceniowego „na 
wniosek” konieczne będzie uiszczenie 
przez wnioskodawcę opłaty skarbowej w 
wys. 50,00zł.
 Zaświadczenia przekształceniowe 
wydane zostaną na podstawie zapisów ewi-
dencji gruntów i budynków oraz ksiąg wie-
czystych prowadzonych dla danej nieru-
chomości oraz doręczone dotychczasowym 
użytkownikom wieczystym na adresy wska-
zane w ewidencji gruntów lub budynków 
lub inne adresy, na które przed dniem prze-
kształcenia doręczano korespondencję dot. 
użytkowania wieczystego. 
 Jednocześnie przypominamy 
wszystkim użytkownikom wieczystym, że 
31 marca 2019r. upływa termin zapłaty tzw. 
„opłaty rocznej”, którą uiścić należy bez 
wezwania na konto UM Piechowice: PKO 
BP S.A. 14 1020 5226 0000 6702 0463 4046. 
Obowiązek ten dotyczy także użytkowników 
wieczystych gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe, które w roku 2019 podlegać 
będą przekształceniu.
 Więcej informacji w tym zakresie 
można uzyskać  w Referacie Gospodarczym 
i Nadzoru Właścicielskiego tut. Urzędu 
(pokój nr 21) lub  tel. 75 75-48-917).

   Marek Piwowarski

W lipcu ubiegłego roku Sejm uchwalił ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Nowe prawo weszło w życie 1 stycznia 2019 roku, co oznacza, że 
od ponad dwóch miesięcy właściciele domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych stali się właścicielami gruntów, na 
których stoją ich budynki.

Osiedla Piastów-Pakoszów
Termin przeprowadzenia 
wyborów – 
28 marca 2019 r. o godz. 17.00
Na miejsce ogólnego zebra-
nia mieszkańców wyznaczono 
boisko położone na Osiedlu 
Piastów-Pakoszów, przy ulicy 
Piastów

Osiedla Michałowice
Termin przeprowadzenia 
wyborów –  
4 kwietnia 2019 r. o godz. 
18.00
Na miejsce ogólnego zebra-
nia mieszkańców wyzna-
czono Szkolne Schronisko 
Młodzieżowe „Złoty Widok” 
Piechowice-Michałowice 

położone przy ulicy Kolonijnej 
14.

Osiedla Górzyniec
Termin przeprowadzenia 
wyborów –
5 kwietnia 2019 r. o godz. 
18.00
Na miejsce ogólnego zebra-
nia mieszkańców wyznaczono 
siedzibę firmy „Zapotocki 
Schody Drewniane”, przy ulicy 
1-go Maja 6.
Do kompetencji ogólnego 
zebrania mieszkańców należy 
wybieranie zarządu osiedla 
oraz ustalanie liczby osób 
wchodzących w skład osiedla 
(od 3 do 9 osób).
 

Ogólne zebranie mieszkań-
ców osiedla tworzą wszyscy 
mieszkańcy osiedla posiada-
jący czynne prawo wyborcze 
w wyborach do rady gminy – 
prosimy o zabranie dowodów 
osobistych.
Zarząd osiedla wybierany jest 
w głosowaniu tajnym, bezpo-
średnim spośród nieograni-
czonej liczby kandydatów.
W pierwszej kolejności prze-
prowadza się wybory prze-
wodniczącego zarządu osiedla,           
a następnie pozostałych człon-
ków zarządu osiedla.

Burmistrz Miasta Piechowice
Jacek Kubielski

Z      

Z głębokim żalem przyjęli-
śmy wiadomość o śmierci Pana 
Piotra Szyszki, wieloletniego 
kierownika Zakładu Usług Ko-
munalnych w Piechowicach. 

Rodzinie oraz bliskim zmarłe-
go składamy najszczersze wy-
razy współczucia. 

Burmistrz Miasta Piechowice
Jacek Kubielski
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Na terenie Miasta Piechowice 
zlokalizowanych jest 7 syren 
alarmowych, działających w 
Systemie Wczesnego Ostrzegania 
i Alarmowania. 
 Część z nich to nowoczesne syreny 
elektroniczne, które oprócz sygnałów aku-
stycznych, umożliwiają nadawanie komu-
nikatów głosowych. Obecnie niemal całe 
miasto jest pokryte ich sygnałem. W miejsca, 
gdzie nie dociera sygnał syren stacjonar-
nych możliwe jest ogłaszanie komunika-
tów za pomocą mobilnego urządzenia roz-
głoszeniowego, montowanego na samocho-
dzie Urzędu Miasta.  Kilkakrotnie w roku 
odbywają się treningi SWOiA  w ramach 
których,  uruchamiane są syreny i nada-
wany jest sygnał akustyczny. Najczęściej 
takie treningi organizuje się w dniach upa-
miętnienia ważnych wydarzeń (np. w dniu 
1 sierpnia – dla upamiętnienia rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego). O 
terminie treningów informuje się miesz-
kańców z 24 godzinnym wyprzedzeniem 
za pomocą zwyczajowo przyjętych środków 
( strona internetowa, tablice ogłoszeniowe, 
aplikacja BLISKO). 

Warto znać rodzaje alarmów i sygnałów 
ostrzegawczych, a także sposób postępowa-
nia na wypadek ogłoszenia alarmu.
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Zgodnie z „Planem działań profilaktycznych i  przeciwdziałających alkoholizmowi 
i narkomanii” we współpracy z Urzędem Miasta Piechowice zostały zrealizowane 
poniższe projekty.

GRUPA II Kangurki

 W dniu 22.02.2019r. w grupie II 
Przedszkola, wychowawca przeprowadził 
zajęcia otwarte pt. „Dokarmianie Ptaków 
Zimą”. Dzieci przyniosły do przedszkola 
karmę , którą posegregowały dla odpo-
wiednich gatunków ptaków. Pani Violetta 
Chodkowska zaprosiła również rodzi-
ców do uczestnictwa w spacerze wzdłuż 
rzeki Kamienna i do ogrodu przedszkol-
nego. Głównym zamiarem było zachęcenie 
dzieci i rodziców do dokarmiania zwierząt 
zimową porą z uwagi na ich trudności w 
zdobyciu pożywienia. Działania te miały na 
celu uzmysłowienie własnej przydatności 
i współzależności „natura-człowiek” oraz 
pokazanie, jak można spędzać wspólnie 
czas, by nie sięgać po używki.

GRUPA III Tygryski

Jak wiadomo, najcenniejsze, co mamy to 
zdrowie. Aby wzbudzić chęć dbania o nie, 
w dniu 28.02.2019r. Pani Joanna Gawryś 
przeprowadziła zajęcia w grupie pt. „Mamo, 
tato nie pal!”. Wychowawca, wspólnie z 
dziećmi przygotowała plakaty obrazujące 
negatywne skutki palenia wyrobów tyto-
niowych. Realizację planu rozpoczęto 
od spaceru ulicami naszej miejscowości 
i obserwacji dymu wydobywającego się 
z kominów. Następnie, w sali dydaktycz-
nej dzieci poznały sposoby unikania dymu 
nikotynowego oraz jakie szkody niesie za 
sobą palenie papierosów. Na koniec dzieci 
wykonały samodzielnie prace plastyczne 
pod nazwą „Mamo, tato nie pal!.

P

Serdeczne podziękowania dla wieloletniego pracownika, Pana Jana Kublickiego, który każdego dnia troszczył się o 

dobry  stan techniczny i estetyczny przedszkola, tym samym o bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników Przedszkola 

Samorządowego nr 1 w Piechowicach. Dziękujemy Panu za poświęcenie, życzliwość oraz sumienność w wykonywaniu 

swojej pracy przez te 27 lat. Będzie nam Pana brakowało. Życzymy spełniania marzeń na emeryturze.  

           Pracownicy Przedszkola.
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„Jestem Polakiem, Jestem Europejczykiem”
  W roku szkolnym 2018/2019 nasze 
przedszkole realizuje plan roczny „Jestem 
Polakiem , Jestem Europejczykiem”. Zgodnie 
z podstawą programową Ministerstwa 
Edukacji Narodowej naszym zadaniem 
jest budowanie postaw patriotycznych 
oraz pokazanie dzieciom naszej kultury.      
W tym roku szkolnym skupiamy się aby 
nasze dzieci, także poznały kulturę wybra-
nych krajów Europy. Do przedszkola zostali 
zaproszeni goście z Niemiec: Grażyna, 
Michael Muller, którzy przeczytali w języku 
niemieckim bajkę Braci Grimm „ Czerwony 
Kapturek”, opowiadali  o tradycjach naszych 
sąsiadów, strojach, tańcach narodowych. 
Wspólnie z przedszkolakami odsłuchali 
hymnu państwowego Niemiec, kolorowali 

 agę oraz to co dzieciom najbardziej się 
spodobało tłumaczyli z j. polskiego na nie-
miecki wybrane słowa oraz imiona dzieci. 
Na zajęcia została także zaproszona siostra 
naszego Michała Jędrzejka - Alicja. Alicja 
wyjechała na studia nauk medycznych na 
Malagę znakomicie włada językiem hisz-
pańskim. Dzieciom strasznie spodobał się 
ten melodyjny język. Z zapałem uczyły się 
rymowanek, liczenia do 10 w j. hiszpańskim 
oraz z zafascynowaniem oglądały na tablicy 
multimedialnej taniec - Flamenco  w wyko-
naniu prawdziwej Hiszpanki.  W marcu na 
zajęcia do przedszkola przyjechała siostra 
naszego Lubomira, która do 6 roku życia 
mieszkała w Paryżu i świetnie zna język 
francuski. Maja opowiadała dzieciom o naj-
większych atrakcjach Francji: Lazurowym 

Wybrzeżu, wieży Eiffl  a, Disneylandzie oraz 
na tablicy multimedialnej pokazała urocze 
uliczki Paryża. Dzieci wysłuchały fragment 
bajki “ Brzydkie kaczątko” w języku francu-
skim. Podczas nauki podstawowy zwrotów 
przedszkolaki z zaangażowaniem powta-
rzały wyrazy. Wszystkim gościom serdecz-
nie dziękujemy za wspólną zabawę.                                                                                                                                      
   J. Monastyrska

Karnawał to miła tradycja przepełniona 
muzyką i zabawą, gdzie ważnym elemen-
tem tego okresu są bale. 
Bal karnawałowy dla przedszkolaków, to 
dzień niezwykły, magiczny, wyczekiwany 
przez cały rok. Jest atrakcją bardzo lubianą 
przez dzieci, dostarczającą im wielu przeżyć 
i radości. Przygotowując się do balu dzieci 
wykonywały maski karnawałowe, wspólnie 
przygotowywały dekoracje oraz poznawały 
kroki taneczne , zarówno tańca nowocze-
snego jak i tańców tradycyjnych  z różnych 
stron świata. Dzięki profesjonalnym anima-
torom prowadzącym zabawę, przedszkolaki 
miały możliwość uczestniczyć w zabawach, 
konkursach: tanecznych, zręcznościowych 
przy rożnych gatunkach muzycznych. 
Dzieci świetnie się bawiły. Bal umożliwił 
dzieciom spędzenie czasu w miłej i bajko-
wej atmosferze. Wspólna zabawa przynio-
sła wiele radości przedszkolakom.

Dwie najstarsze grupy przedszkolne: 
grupa „Jeżyki” i grupa :Pszczółki” po 
raz trzeci spotkały się  z edukatorską 
KPN w ramach projektu „Przedszkolaku 
– przyroda cię potrzebuje”. Tym razem 
tematem spotkania były pająki. 
 Na początku dzieci tworzyły 
pajęczą sieć, rzucając do siebie kłębek wełny 
i mówiąc sobie miłe słowa. Z zaintereso-
waniem oglądały zdjęcia pająków wystę-
pujących w Polsce i słuchały informacji na 
ich temat. Poznały budowę pająka, liczyły 
jego odnóża, dowiedziały się, że pająki są 

pożyteczne, spełniają ważną rolę w eko-
systemie – zjadają znaczną ilość szkod-
ników, np.  na polach, a także w naszych 
domach, gdzie żywią się muchami. Mówi 
się, że „szczęśliwy dom, gdzie pająki są”. 
Po tym spotkaniu, a szczególnie po  lmie 
muzycznym, w którym pająk grał główna 
rolę, dzieci z pewnością mniej będą bały się 
pająków. Przedszkolaki kształtują poprzez 
te zajęcia postawę szacunku do przyrody 
oraz potrzebę dbania o rośliny i zwierzęta, 
nawet te najmniejsze.
                                                                                                                               

„Jak karnawał to karnawał”

„Przedszkolaku, przyroda Cię potrzebuje”
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OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Piechowice działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorzą-
dzie gminnym (t.j.  Dz. U. z 2018r. poz.  994, 1000, 1349,  1432, 2500) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997r. 
o gospodarce nieruchomościami (t.j.  Dz.U. z 2018r. poz. 2204) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta w Pie-
chowicach zostały wywieszone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oraz dzierżawy pod nume-

rami :  RG.6840.1.2.2019, RG 6845.3.2019.
Wykazy są dostępne do wglądu w godzinach pracy Urzędu.

K   
Trzy imprezy w ramach karnawału seniorów za nami. W lutym odbył się wieczorek 
taneczny a także tematyczny bal karnawałowy w sali OSP. Zabawę zakończył kolejny 
wieczorek taneczny -  na początku marca.

Tegoroczny Karnawał 2019 roku u 
Seniorów to trzy imprezy: 2 lutego wie-

czorek taneczny w sali POK o którym już 
wspominaliśmy.
23 lutego tematyczny Bal Karnawałowy w 
sali OSP. Temat Balu „Dzieci Kwiaty” spo-
wodował że odmłodziliśmy się o 50 lat, 
powróciliśmy do czasów hipisowskich i 
poczuliśmy się młodsi, sprawni i wspa-
niali. Piechowiccy Seniorzy nie pierwszy 
raz udowodnili, że dobra zabawa i humor 
nie są zależne od daty urodzenia. Do tańca 
przygrywał zapewniając świetną zabawę i 
fantastyczną atmosferę, zespół Muzyczny 
Fiord p. Marka Fliegera. Członkini zespołu 
Dominika inicjując zabawy ruchowe i kon-
kursy w których najbardziej wystylizowani 
( na zdjęciu) walczyli o najciekawszą cha-
rakteryzację, a 10 par konkurowało w kon-
kursie tanecznym urozmaicało przebieg 
imprezy. W miarę upływu czasu gorączka 
bawiących się rosła powodując ekspansję 
świetnej atmosfery.
 Konkurs najbardziej kreatywnych 
charakteryzacji uwzględniających bogac-
two wzorów, kwiaty, wzory etniczne naj-
bliższe stylowi hipisowskiemu wygrali 
Grażyna Jędrzejek i Kazimierz Zalewski. 

Emocjonujący  konkurs 
tańca którego  nał w którym 
uczestniczyły dwie pary – 
Halina i Andrzej Kazusek 
oraz Krystyna Walusiak i 
Tadeusz Guła rozgrzał obser-
wujących wywołując aplauz. 
Porównywalne umiejętno-
ści par sprawiły iż niuanse 
decydowały o  zwycię-
stwie Krystyny i Tadeusza. 
Zapraszamy do obejrze-
nia zdjęć w naszej 
zakładce na stronie 

Piechowickiego Ośrodka Kultury.
 2 marca zakończyliśmy 
karnawał udanym wieczorkiem 
tanecznym w sali POK.
 6 marca rozpoczęli-
śmy realizację zadania publicz-
nego „Impresje ruchowe dla 
Seniorów” W zajęciach zade-
klarowało uczestnictwo 30 pań. 
Zajęcia prowadzi rehabilitantka 
Pani Aneta Blicharska – mgr 
 zjoterapii specjalista z rehabili-

tacji ruchowej. Celem głównym 
projektu będzie poprawa spraw-
ności ruchowo motorycznej 
uczestników.
 Zadanie przewiduje 14 
spotkań, które będą odbywać się 
w środy do końca maja.
W kwietniu rozpoczniemy 
miejskie obchody Światowego 
Dnia Inwalidy w których 
zaplanowaliśmy:
•  spotkania z niepełnospraw-

nymi i najstarszymi człon-
kami naszego koła

• 02 maja wycieczkę do 
Wrocławia

• 18 maja część oficjalna zakończona 

wieczorkiem tanecznym
13 i 14 kwietnia w czasie Dni Baby 
Wielkanocnej zapraszamy do naszego 
stoiska z domowymi ciastami upieczonymi 
przez nasze Seniorki.
 Zdrowych, Pogodnych Świąt 
Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, 
nadzieją i miłością. Radosnego, wiosen-
nego nastroju, serdecznych spotkań w 
gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz weso-
łego “Alleluja” członkom i mieszkańcom 
Piechowic życzy zarząd koła nr 9.
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U H  P B P

Zawodnicy UP Hotel zwyciężyli w XII 
edycji turnieju Futsal Cup o Puchar 
Burmistrza Piechowic.
Do tegorocznej edycji turnieju zgłosiło 
się 8 drużyn. Wśród nich m.in. ekipa UP 
Hotel, która zajęła trzecie miejsce w roz-
grywanej w przerwie zimowej Termy Lidze, 
czy doskonale znana lokalnym kibicom 
Maracana Piechowice. Zespoły podzielono 
na dwie grupy, gdzie rozgrywano spotkania 
systemem każdy z każdym.
 W grupie A najlepiej poradził sobie 
Hottur Borowice. Podopieczni trenera 
Mirosława Tarczyńskiego wygrali wszystkie 
mecze i z kompletem punktów oraz bilan-
sem bramek 8:1 awansowali do pół  na-
łów. Drugie miejsce premiowane awansem 
wywalczył Piechowice Team z dorobkiem 
4 punktów za jedno zwycięstwo i remis w 
trzech grupowych spotkaniach.
 W grupie B bezsprzecznie naj-
lepsi okazali się gospodarze. Maracana 
Piechowice zwyciężyła we wszystkich 
trzech spotkaniach i zrobiła to w świetnym 

stylu, bo zdobywając aż 11 bramek. Drugie 
miejsce zajął UP Hotel, który uległ w spo-
tkaniach grupowych tylko wspomnianej 
Maracanie.
 W pierwszym półfinale wyrów-
nany bój stoczyły ekipy Hotturu Borowice 
i UP Hotel. Ci drudzy okazali się minimal-
nie lepsi i dzięki zdobytej bramce i dobrej 
grze obronnej znaleźli się w wielkim  nale. 
W drugim pół  nale bratobójczy pojedynek 
stoczyły miejscowe drużyny. Po emocjonu-
jącym spotkaniu Team Piechowice uzupeł-
nił stawkę  nalistów wygrywając 2:1. 
 W finale pocieszenia Maracana 
Piechowice okazała się minimalnie lepsza 
od Hotturu. Dużo więcej emocji i przede 
wszystkim bramek przyniósł wielki  nał. 
UP Hotel był w tym spotkaniu bardzo sku-
teczny i zwyciężył pewnie 4:2, zdobywając 
tym samym Puchar Burmistrza Piechowic.
 Na zakończenie turnieju przy-
znano także nagrody indywidualne. I 
tak najlepszym strzelcem został Damian 
Górgul, najlepszym zawodnikiem – Marcin 

Ramski a najlepszym bramkarzem – Kacper 
Małoszek.
   Adrian Klimas.

Nagrody indywidualne :

Najlepszy zawodnik : 
Marcin Ramski

Król strzelców : 
Damian Górgul

Najlepszy Bramkarz : 
Kacper Małoszek

Kolejność końcowa 
XII Turnieju 

o Puchar Burmistrza 
Piechowic :

1. UP Hotel
2. Team Piechowice

3. Maracana Piechowice
4. Hottur Borowice

5. Orbita
6. Be Better

7. Rebelianci
8. Gold Team
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F JADAR    
L P.

Bardzo dużo wyrozumiałości i  dobrej woli wykazali właściciele firmy budowlanej JADAR S.C. 
z Wojcieszyc Pan Jarosław Niedzielski i Adam Balicki przekazując klubowi sportowemu Lechia 
Piechowice środki finansowe w wysokości 4000,00 zł na szkolenie dzieci i  młodzieży.

W związku z tym, że 
do klubu zapisuje się 
coraz więcej dzieci i 
młodzieży nie tylko z 
Piechowic, ale także z 
okolic miasta koszty 
f u n k c j o n o w a n i a 
klubu z roku na rok 
są coraz większe. Na 
przestrzeni czterech, 
pięciu lat działalno-
ści klubu ilość dzieci 
uczestniczących w 
zajęciach zwiększyła 
się z około 50 osób do 
100 w roku bieżącym. 
Pomoc podmiotów 
prywatnych takich 
jak Firma JADAR jest 
bardzo ważnym ele-
mentem utrzymania 
szkolenia dla wszyst-
kich grup wiekowych 

przez cały rok, reali-
zacji przez dzieci 
swoich sportowych 
celów, zagospodaro-
wania czasu wolnego 
i rozwijania właści-
wych postaw spo-
łecznych. W imieniu 
właśnie tych naj-
młodszych zawod-
ników Zarząd Klubu 
i Trenerzy składają 
serdeczne podzięko-
wania Panu Jarkowi 
ii Panu Adamowi 
za okazaną pomoc. 
Wyrażamy nadzieję, 
że wzajemna współ-
praca przyczyni się 
do umocnienia wize-
runku Państwa Firmy, 
jej pozycji rynko-
wej oraz zwiększenia 

prestiżu społecznego. 
Wierzymy także, 
że kontynuowanie 
współpracy będzie 
pozytywnym przy-
kładem wspólnego 
działania na rzecz 
sportowców i miesz-
kańców Piechowic i 
okolic.
   
Prezes Klubu
J.Bumażnik

Sprzątnij po swoim psie 
- to dobry zwyczaj.

Psie odchody 
to nie tylko 
p r o b l e m 

estetyczny, to 
także poważne 
zagrożenie dla 
naszego zdrowia. 
Sanepid ostrzega iż  
wysychające psie 

kupy pylą salmo-
nellą, i to szcze-
gólnie zjadliwą jej 
odmianą. Wiosną w  
powietrzu fruwają 
też inni mieszkańcy 
psich odchodów - 
jaja tasiemca, które 
hodują w swoich 

psach lekceważący 
regularne odroba-
czanie właściciele, 
oraz larwy wędrują-
cej trzewnej powo-
dujące toksokarozę.

S  


Wypalanie 
traw jest 

nie tylko nie-
bezpieczne dla 
ludzi, ale także 
dla przyrody. 
Co więcej, wypa-
lanie traw jest 
surowo zabronione 

i grozi za nie kara 
– grzywna, a nawet 
więzienie. Pożary 
traw powodują 
również spusto-
szenie dla flory i 
fauny. Niszczone 
są miejsca lęgowe 
wielu gatunków 

gnieżdżących się 
na ziemi i w krze-
wach. Palą się 
również gniazda 
już zasiedlone, a 
zatem z jajeczkami 
lub pisklętami.

Właścicielem firmy JADAR S.C. jest Pan Jarosław 
Niedzielski. Tradycje  rmy w branży budowlanej sięgają 
roku 1985.  Pod aktualną nazwą istnieje od 2012 roku. 
Firma jest znana i ceniona na rynku powiatu jeleni-
ogórskiego i nie tylko. Specjalistyczny sprzęt i wykwali-
 kowani pracownicy z wieloletnim stażem gwarantują 

najwyższą jakość usług.
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Ś   UKS KROKUS
Bardzo Dobrze zaprezentowali się zawodnicy UKS Krokus Piechowice 
podczas zawodów biathlonowych na Duszniki Arena w Dusznikach.

 Pierwszego dnia zawodów – 8 
marca odbyły się biegi indywidualne:
Chłopcy biegli na dystansie 6 km z trzema 
strzelaniami z pozycji leżącej ; za każdy nie-
celny strzał doliczano 30 sek. kary do czasu 
biegu zawodnika.
Krokusy w stawce 50 zawodników uplaso-
wały się na pozycjach: 
• SREBRO  – Michał Szatkowski – 1 kara
• 9 miejsce – Dawid Miller – 1 kara
• 30 miejsce – Jakub Jedziniak – 5 kar
• 31 miejsce – Radosław Kania – 3 kary
 Dziewczęta biegły na dystansie 4 
km z trzema strzelaniami z pozycji leżącej i 
tutaj również za każdy niecelny strzał otrzy-
mywały 30 sek. Kary do czasu biegu.
Krokusy reprezentowała 1 zawodniczka w 
stawce 60  :
25 miejsce  - Emilia Narkiewicz – 8 kar 
 Drugi dzień zawodów – 9 marca -  
to biegi sprinterskie chłopcy dystans 4,5km 
; dziewczęta 3km obydwie kategorie miały 
2 strzelania w pozycji leżąc i w tym dniu 
za każdy niecelny strzał zawodnik biegł 1 
rundę karną długości ok. 100m. Chłopców 
startowało 46 ; dziewcząt wystartowało 55.
Krokusy rywalizację zakończyły na 
miejscach:
• ZŁOTO Michał Szatkowski  - 2 rundy 

karne
• 7 miejsce Dawid Miller – 2 rundy karne
• 14– Emilka Narkiewicz - 
• 28 – Radosław Kania – 1 runda karna
• 33 – Jakub Jedziniak – 5 rund Karnych
 Ostatni dzień zawodów – 10 
marca – upłynął pod znakiem biegów 
sztafetowych.
Chłopcy biegali na dystansie 4,5 km ; 
sztafeta składała się z 3 zawodników nasi 
chłopcy w składzie Dawid Miller ; Jakub 
Jedziniak ; Michał Szatkowski ,  wywalczyli 
SREBRNY medal. Jest to pierwszy medal  w 
sztafecie dla UKS Krokus podczas dotych-
czasowych startów w historii Klubu.
 W całym cyklu zawodów Celuj W 
Igrzyska nasz Klub UKS Krokus Piechowice 
został sklasyfikowany na 14 miejscu z 
dorobkiem 768 punktów. Myślę , że jest 
to dobry rezultat ponieważ nasz klub ma 

tylko zawodników w najmłodszej katego-
rii wiekowej czyli młodzikach młodszych , 
nie możemy pokonać klubów , które mają 
zawodników w kategoriach od Juniora do 
młodzika młodszego.
 Zawodnik Michał Szatkowski 
zajął 2 miejsce w klasy  kacji Młodzików 
Młodszych Całego Cyklu „Celuj W Igrzyska 
„ i w nagrodę w kwietniu wyjedzie na naj-
większy festiwal biathlonowy młodzieży do 
Liatoppen.
 W Młodzikach Młodszych na  
Świetnym 9 miejscu zakończył cykl CWI 
Dawid Miller , a Emilka Narkiewicz 
zakończyła cały cykl na 12 miejscu w 
Młodziczkach młodszych.
 Warto jeszcze wspomnieć , że na 
podium w starszych kategoriach stawali 
byli zawodnicy UKS Krokus Piechowice. 
Srebrne maedale w sztafetach wywalczyli 
zawodnicy z Piechowic Młodziczki Barbara 
Skrobiszewska i Izabela Razmus ; młodzicy 
Konrad Badacz i Szymon Jedziniak. W 
biegach indywidualnych na podium stawał 
Konrad Badacz – złoto i brąz , Barbara 
Skrobiszewska – brąz.
I na festiwal do Liatoppen pojedzie trójka 
mieszkańców Piechowic , byłych Krokusów 

, Barbara Skrobiszewska , Konrad Badacz i  
Michał Szatkowski.
 Wszystkim serdecznie gratulujemy, 
pełni dumy i nadzieji na jeszcze większe 
sukcesy!

Ze sportowym pozdrowieniem Ewelina 
Jedziniak – trener UKS Krokus Piechowice 
- nauczyciel WF SP1 Piechowice.
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