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Z prac burmistrza
Na każdej sesji Rady Miasta burmistrz 

składa sprawozdanie ze swej działalno-
ści w minionym między sesjami okresie. 
Jest ono załącznikiem do protokołu, któ-
ry można znaleźć w BIP naszego miasta 
w zakładce „protokoły z sesji”. Każdy kto 
czyta te sprawozdania wyrobić może so-
bie pogląd o tym, co dzieje się nie tylko 
w Urzędzie Miasta ale i w całym mieście. 
Gdyby jeszcze te informacje były prze-
kazywane z ust do ust, nie byłoby dla ni-
kogo tajemnicą, że np. w Piechowicach 
wymieniono na energooszczędne oko-
ło 400 lamp albo  naprawa murów opo-
rowych w Górzyńcu kosztowała blisko 2 
mln zł., tyle samo  budowa kanalizacji  
na odcinku 1,5 km, wydatki na oświatę 
pochłaniają 35% budżetu miasta a na 
modernizację stacji uzdatniania wody 
miasto wyda w tym roku 400 tys. zł. Być 
może wtedy nie słyszałabym też uwag że 
np. w Górzyńcu nic nie zrobiono, gdy 
tymczasem na prace w tym osiedlu wy-
datkowano miliony złotych… 

Mam także nadzieję, że zamieszcza-
ne na tej stronie i w „Informatorze Pie-
chowickim” teksty  przybliżają Państwu 
piechowicką rzeczywistość, dając jed-
nocześnie możliwość na własną ocenę 
tej rzeczywistości. Poniżej fragment 
sprawozdania burmistrza złożonego 
na wrześniowej sesji Rady Miasta.

Realizacja projektów: 
– „Kryształowy Weekend tradycja od-

budowa śląskich tradycji szklarskich” 
dokonano poprawek wniosku oraz do-
kumentacji. Wniosek pozytywnie prze-
szedł wszystkie kryteria oceny formal-
nej. W tej chwili przekazany został do 
oceny przez Komisję Oceny Projektów 
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego.

– „Moje boisko Orlik” – kontrola re-
alizacji inwestycji, uzgadnianie drob-
nych zmian, przygotowanie niezbęd-
nych dokumentów dotyczących eta-
pów realizacji inwestycji dla Urzędu 
Marszałkowskiego.  

– „Piechowice – Upice przekracza-
my granice” – prowadzone są konsulta-
cje w sprawie możliwości zrealizowania 
projektu.

– „Razem rośniemy – Równo star-
tujemy” – trwają prace nad wnioskiem 
dotyczącym rozszerzenia zajęć przed-
szkolnych

– „Profilaktyka – zagrożeń” – trwają 
prace nad przygotowaniem wspólnego 
wniosku z partnerem czeskim.

Zamówienia publiczne: 
– dokonano odbioru robót i podpi-

sano protokół końcowy  zadania pn.: 

„Przebudowa wodociągu w ulicy Le-
śnej na odcinku  od ulicy Leszczyno-
wej do ulicy Brzozowej w Piechowi-
cach w ramach zadania II etapu budo-
wy SUW   

– Trwają roboty budowlane na  od-
cinku od skrzyżowania ul. Leśnej z ul. 
Brzozową do pompowni wody u zbie-
gu ulic Zawadzkiego i Jaworowej w Pie-
chowicach w ramach zadania j.w.

– Trwają prace przy moderniza-
cji Stacji Uzdatniania Wody w zakre-
sie automatyki i sterowania procesem 
uzdatniania wody w celu poprawy pa-
rametrów jakości wody pitnej.

– Starostwo Powiatowe w Jeleniej 
Górze wydało zawiadomienie o wsz-
częciu postępowania w celu wydania 
pozwolenia na budowę: „Karkonoski 
System Wodociągów i Kanalizacji. Mo-
dernizacja i rozbudowa systemu  wod-
no-kanalizacyjnego gminy Piechowi-
ce”.

Infrastruktura komunalna: 
– Przeprowadzono postępowanie 

dla wyłonienia wykonawcy „Projek-
tu  stałej organizacji ruchu drogowe-
go  na  drogach gminnych na obszarze 
Gminy Miejskiej  Piechowice”,

– Przygotowano wnioski  do MSWiA  
o   realizację dofinansowania  remon-
tów  zgodnie z uzyskaną promesą 500 
tys. zł  na usuwanie szkód klęsk żywio-
łowych  w czerwcu i lipcu 2009  r.,

– Podpisano umowy z MSWiA  na 
zadeklarowaną dotację z terminem 
ich realizacji i rozliczenia do 15 stycz-
nia 2010 r.

– Rozstrzygnięto przetarg  na wyło-
nienie wykonawców  remontów dróg 
(wymienionych w umowach). 

– Złożono wniosek o dofinansowa-
nie  w ramach programu „Narodowy 
program przebudowy dróg lokalnych  
2008-2011” wytypowanej drogi gmin-
nej. 

– Prace porządkowe przy zabytku 
przyrody – cisie.

 Zagospodarowanie przestrzenne: 
– prowadzenie postępowań związa-

nych ze zmianą studium uwarunko-
wań i kierunków zagospodarowania  
przestrzennego dla dwóch obszarów 
planistycznych położonych przy dro-
dze krajowej (pobliże stacji benzyno-
wej) i przy drodze wojewódzkiej (w 
kierunku na Sobieszów),

– dokonanie uzgodnień z Nadle-
śnictwem Szklarska Poręba dotyczą-
cych przygotowania wniosków o zmia-
nę planu zagospodarowania prze-
strzennego w związku z planowaną in-

westycją budowy sieci wodociągowej i 
kanalizacyjnej, 

– przygotowywanie programu dla 
projektowanego remontu Młynówki,

– kontynuowanie przeglądu stanu 
dróg, oznakowania i stanu estetyczne-
go otoczenia wzdłuż głównych tras ko-
munikacyjnych miasta.

Gospodarka komunalna i ochrona 
środowiska: 

– 30 wniosków do Sądu Rejono-
wego w Jeleniej Górze dot. założenia 
ksiąg wieczystych,

– 9 wniosków do Starostwa Powiato-
wego o wydanie decyzji w sprawie wy-
cinki drzew,

– 8 decyzji w sprawie wydania ze-
zwolenia na wycinkę drzew,

– przeprowadzono w dniu 
21.09.2009 r. przetarg na sprzedaż 
siedmiu nieruchomości gruntowych. 
W wyniku  przetargu ustalono nabyw-
cę działki nr 273/65 o pow. 600 m2 za 
kwotę 38.820,00 zł,

Wydarzenie z ostatniej chwili:
28 września b.r. w Ołomuńcu (Cze-

chy) podpisałam z Ministerstwem Roz-
woju Regionalnego Republiki Czeskiej 
umowę (na zdjęciu) o dofinansowa-
nie projektu realizowanego w ramach 
Programu Operacyjnego Współpracy 
Transgranicznej Republika Czeska-
Rzeczpospolita Polska 2007-2013 pn. 
„Tworzenie zintegrowanych polsko-
czeskich struktur współpracy w zakre-
sie zapobiegania i usuwania skutków 
klęsk żywiołowych w pasie transgra-
nicznym”. O etapach realizacji tego 
projektu będę Państwa informowała 
na bieżąco.

Zapowiedziane przeze mnie w po-
przednim numerze informacje o pra-
cach w SUW i składzie Komitetu Ho-
norowego do ufundowania sztandaru 
naszej OSP – za miesiąc. 

Pozdrawiam 
burmistrz Piechowic

 Zofia Grabias-Baranowska
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Jelenia Góra zmienia MZK,
czyli te same usługi za większe pieniądze

20 mln euro pochłonęły inwestycje Fabryki 
Papieru WEPA (czytaj str. 5)20L ICZBA 

NUMERU

W dniu 4 czerwca 2009 roku Rada 
Miasta Jeleniej Góry uchwałą nr 
400/L/2009 zlikwidowała Miejski Za-
kład Komunikacyjny w Jeleniej Gó-
rze jako zakład budżetowy i powołała 
Miejski Zakład Komunikacyjny spół-

kę z ograniczoną odpowiedzialnością. 
W sposobie funkcjonowania nic się nie 
zmieni. Wyraźnie wzrosną tylko dopła-
ty jakie ponosić będzie Gmina Miejska 
Piechowice (podobnie jak inne gmi-
ny korzystające z usług MZK). Jaki to 

będzie wzrost? Jeszcze nie wiadomo. 
Prawdopodobnie o około 30 %. Obec-
nie w budżecie zarezerwowane jest 
430 000 złotych na dopłaty do MZK. 
W przyszłym roku będzie to kwota 
znacznie powyżej 0,5 mln złotych. Nie 
powinny za to wzrosnąć ceny biletów 
autobusowych, które należą do jed-
nych z niższych w kraju. Nie zmieni się 
również rozkład jazdy!

Oczywiście istnieje możliwość rezy-
gnacji z usług MZK sp. z o.o. tylko, że 
w obecnej sytuacji prawnej i ekono-
micznej nowo powstały Miejski Zakład 
Komunikacyjny w Jeleniej Górze spół-
ka z o.o. jest jedynym przewoźnikiem 
mogącym korzystać ze wszystkich przy-
stanków na terenie Jeleniej Góry i  je-
dynym mogącym organizacyjnie pod-
jąć się organizacji transportu zbioro-
wego na terenie Gminy Miejskiej Pie-
chowice w dotychczasowym wymiarze 
organizacyjnym. 

Nowa umowa z przewoźnikiem pod-
pisana będzie do końca roku. Jedno-
cześnie władze Miasta wspólnie z po-
zostałymi gminami analizować będą 
koszty i jakość przewozów.  Trzeba 
przyznać, że cały koszt przekształceń 
bierze na siebie Jelenia Góra.

Na koniec przytoczę kilka liczb. 
W ciągu jednego miesiąca MZK sp. 
z o.o. wykonuje swoim taborem 
17 387,83 kilometrów po terenie Gmi-
ny Piechowice. W ciągu roku jest to 
208 642,245 kilometrów.

Krzysztof RaczekW przyszłym roku Piechowice więcej dopłacą do kursów autobusów MZK.

Fot. Radek Bieniek

Rośnie nowy pawilon

W Piechowicach powstaje nowy obiekt. Na terenie dawnej stacji paliw, po-
między torami a cmentarzem rośnie budynek o przeznaczeniu handlowo-usłu-
gowym. Stawia go prywatna firma. Nieoficjalnie mówi się, że będzie to market 
sieci Biedronka.

Odznaczony
Zdzisław Gasz został uhonorowanym 

najwyższym odznaczeniem Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawcze-
go. Od ponad 30 lat działa na rzecz tu-
rystyki. Jest inicjatorem setek przedsię-
wzięć turystycznych, doskonałym organi-
zatorem. Współpracuje z organizacjami 
społecznymi, instytucjami oraz samorzą-
dami. Jest wieloletnim prezesem regio-
nalnych oddziałów PTSM i LOP. 

Mityngi w czwartki
Grupa Anonimowych Alkoholików 

„Kamienna” zaprasza na mityngi w każ-
dy czwartek, o godz. 18 do Piechowickie-
go Ośrodka Kultury, II piętro. W każdy 
pierwszy czwartek miesiąca odbywa się 
mityng otwarty, w którym każdy może 
uczestniczyć.

Szklarstwo z bliska
Szklana Manufaktura organizuje II 

Drzwi Otwarte „Podróże w czasie szla-
kiem tradycji szklarskich regionu” 15-16 
X 2009. W programie prelekcje, poka-
zy grawerowania szkła, rejestracje grup 
szkolnych do 10.X.2009 tel. 504 86 22 23 
email:szklanamanufaktura@gmail.com
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Właściciel się nie kwapi

Podziękowania
Mieszkańcy Piechowic składają 

serdeczne podziękowania 
ks. proboszczowi 

RYSZARDOWI SOROCE
za organizację dożynek parafial-

nych, które dostarczyły 
niezapomnianych przeżyć

Naprawiamy drogi zniszczone 
podczas letnich ulewnych deszczy

Wyjątkowo ulewny czerwiec i lipiec 
doprowadził do poważnych zniszczeń 
dróg i poboczy w Michałowicach i Gó-
rzyńcu. 

Spływająca po dużych pochyłościach 
woda zniszczyła między innymi znacz-
ny fragment ulicy Kolonijnej (poniżej 
schroniska „Złoty Widok”). Zniszczenie 
tego fragmentu drogi dodatkowo uła-
twił fakt, że położono tu cienki asfalt 
wprost na beton. Podobnie wyglądała 
sytuacja w Górzyńcu. Stary i połatany 
asfalt woda szybko rozmyła tworząc licz-
ne dziury na ulicy Słonecznej.

Początkowo ZUK zasypał wyrwy i 
próbował załatać część dziur masą as-
faltową. Zniszczenia były jednak na 
tyle poważne, że w Michałowicach 
trzeba zerwać całe podłoże i położyć 
nową nawierzchnię. W Górzyńcu nale-
ży położyć nową warstwę asfaltu. 

Na całe szczęście władzom Miasta 
udało się pozyskać środki finansowe 
z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Łącznie 500 000 zło-
tych. Następnie trzeba było opracować 
dokumentację techniczną prac, ogło-
sić przetarg, odczekać 21 dni, rozstrzy-
gnąć przetarg i….. nareszcie rozpoczy-
nają się prace, które obejmą:

Na ulicy Kolonijnej – na zniszczo-
nym fragmencie – zerwanie nawierzch-

Drogi w wielu miejscach wymagają 
szybkich remontów

ni wraz z podbudową, położenie kost-
ki betonowej i wykonanie odpływów. 
Odpływy wody wykonane zostaną rów-
nież na innych fragmentach tej ulicy.

Na ulicy Słonecznej (fragment od 
numeru 24 do ul. Jaworowej) położo-
na zostanie nowa nawierzchnia asfal-
towa, wykonane zostaną również od-
pływy dla wody.

Oczyszczony i umocniony zostanie 
kolejny fragment potoku między ulicą 
Słoneczną i Zawadzkiego. Jest to kon-
tynuacja zadania z ubiegłego roku.

Dodatkowo pozyskano środki na 
położenie nowej nawierzchni asfalto-
wej na ulicy Kolejowej. Po wykonaniu 
na tej ulicy chodników przyszedł czas 
na nową nawierzchnię.

Zapowiedzi innych prac 
w Piechowicach

Na ulicy Tysiąclecia za Szkołą Pod-
stawową nr 1 wykonane zostaną dwa 
progi zwalniające i namalowane zosta-
ną przejścia dla pieszych. Jednocześnie 
jeden z przystanków zostanie nieznacz-
nie przesunięty. Cała organizacja ru-
chu na tym odcinku opracowana zosta-
ła przez tzw. inżyniera ruchu i zatwier-
dzona przez Starostwo Powiatowe.

Wyremontowany zostanie fragment 
chodnika na ulicy 1-go Maja prowadzą-

cy wzdłuż Przedszkola nr 1. Połączy on 
wyremontowane chodniki na ulicy Ko-
lejowej z ulicą Żymierskiego. Jednocze-
śnie postawione zostaną słupki unie-
możliwiające parkowanie na tym od-
cinku. Niestety często ten wąski chod-
nik tarasowały samochody, a dzieci wę-
drowały do przedszkola jezdnią.

W Michałowicach nasz Zakład Usług 
Komunalnych prowadzi prace umożli-
wiające odpływ wody i wyrównuje frag-
menty gruntowe dróg. Obecnie prace 
prowadzone są na Placu Wczasowym.

Krzysztof Raczek

Carrefour, do którego należy teren 
leżący pomiędzy sklepem, a blokami, 
nie będzie na razie rozbudowywał swo-
jego obiektu. Mieszkańcy narzekają 

Ten teren nie należy do miasta lecz do marketu Carrefour.

czasem, że teren jest pusty i niezago-
spodarowany. 

– Trawa często jest niewykoszona – 
mówi jedna z mieszkanek.

Teren prawie w całości jest własno-
ścią sieci Carrefour. Do miasta należą 
jedynie obrzeża tego terenu. Władze 
miasta prowadzą rozpoznanie czy inwe-
stor ma jakieś plany co do tego terenu. 

– Zamierzamy dowiedzieć się w jaki 
sposób Carrefour chce zagospodaro-
wać ten teren – mówi burmistrz Zofia 
Grabias-Baranowska.

Wcześniej obiekt był własnością pry-
watnych osób, które dzierżawiły go róż-
nym sieciom handlowym. Teren (bu-
dynek z działką za nim) został wreszcie 
sprzedany w 2003 roku dla sieci Carre-
four.Zaraz po zakupie sieć starała się 
o pozwolenie na budowę, jednak za-
niechała planów inwestycyjnych.
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Duże inwestycje w WEPA 
Professional Piechowice S.A.

Piechowicka Fabryka Papieru za-
kończyła kolejny etap modernizacji za-
kładu. Przebudowano maszynę papier-
niczą, w której zamontowano nowo-
czesny cylinder stalowy firmy Toscotec 
oraz znaczną część układu przygotowa-
nia masy. 

Ponadto zakładowa oczyszczalnia 
ścieków została gruntownie przebudo-
wana i dostosowana do mocy produk-
cyjnych zakładu. Wysoką jakość dzia-
łania oczyszczalni gwarantuje znana 
światowa firma, która wykonała prace 
modernizacyjne. Zastosowane nowo-
czesne technologie powinny pozwolić 

Przebudowa maszyny papierniczej Wepy pochłonęła ponad 2 mln euro.

na zmniejszenie uciążliwości dla oto-
czenia. Sumaryczna wartość tych mo-
dernizacji wyniosła ponad 5 mln euro.

– Pierwszy etap prac przygotowaw-
czych został wykonany jesienią ubiegłe-
go roku. Zakończone w kwietniu prace 
stanowią milowy krok w modernizacji 
naszego zakładu – mówi Zbigniew Kuła-
kowski, Dyrektor ds. Technicznych. Jak 
dodaje, dzięki temu uzyskano znaczną 
poprawę jakości. Ta inwestycja umożli-
wi firmie w optymalny sposób spełniać 
zwiększone w całej Europie wymagania 
dotyczące głównego produktu Firmy – 
ręczników papierowych. 

Od momentu przejęcia zakładu 
w Piechowicach w 2005 roku, WEPA 
zwiększyła moce przetwórcze i po-
wierzchnię magazynową. Zbudowano 
nową halę przetwórstwa oraz magazyn 
wyrobów gotowych o pow. ok. 10 tys. 
m kw. Zmodernizowano maszynę pa-
pierniczą oraz pozostałe obiekty, inwe-
stując tym samym ponad 20 mln euro. 
Jest to teraz nowoczesna firma o zdol-
ności wytwórczej i przetwórczej wyno-
szącej ponad 30 tys. ton rocznie. Za-
kład w Piechowicach stał się jedynym 
zakładem w całym koncernie jeśli cho-
dzi o produkcję jednowarstwowych pa-
pierów higienicznych .

Ręczniki papierowe są głównym pro-
duktem zakładu (ok. 80% całej pro-
dukcji). Pozostała część to produkcja 
papieru toaletowego i rolek kuchen-
nych. Wyroby trafiają głównie na rynki 
zagraniczne (Niemcy, Czechy, Anglia), 
ale także na rynek polski (głównie do 
dużych sieci marketów np. ręczniki pa-
pierowe Queen w Biedronce, papiery 
toaletowe Elegance w Netto i Spring-
force w Tesco).

– Obecnie planujemy wykonanie 
kolejnych inwestycji w roku 2010, któ-
re wiążą się z rozbudową i logistyką za-
kładu – zapowiada dyr. Kułakowski. 
Chodzi m.in. o budowę dalszych hal. 
Planowane jest również zakończenie 
modernizacji placu makulatury, wyko-
nanie parkingu oraz drogi dojazdowej 
dla TIR-ów, których dziennie Firma 
obsługuje ok. 20.

W tej chwili WEPA Professional 
Piechowice S.A. zatrudnia ponad 300 
osób, a produkcja odbywa się przez 
całą dobę.

Mieszkańcy ulic Cieplickiej w Piecho-
wicach zwracają się z prośbą o interwen-
cję w sprawie hałasu, który od kwietnia 
wywołuje Fabryka Papieru Wepa.

Całą dobę, zarówno w dzień jak i w 
nocy narażeni jesteśmy na dokuczliwe 
dźwięki - buczenie, piski, gwizdy emito-
wane przez ten zakład. Odgłosy te bu-
dzą nas wielokroć w nocy, a w dzień 
nie pozwalają na relaks w ogródkach. 
Życie nasze zamieniają dosłownie 
w koszmar.

Dyrekcja zakładu bagatelizuje nasze 
skargi, gdyż hałas nie przekracza dozwo-
lonego limitu decybeli, natomiast nikt 
nie przejmuje się jego uciążliwością.

Jesteśmy bardzo zmęczeni, niewyspa-
ni i dlatego prosimy o pomoc. Chcemy 
wierzyć, że znów wróci tu cisza i spokój, 
będziemy żyć i funkcjonować w normal-
nych warunkach.

(20 podpisów)

Urząd Miasta 
w Piechowicach

Listy do redakcji

Czujemy się w obowiązku przeprosić za 
uciążliwości związane z działalnością na-
szej Firmy. W działalności Spółki dużą wagę 
przywiązujemy do stosowania rozwiązań 
zgodnych z ochroną środowiska. Nie szczę-
dzimy wysiłków ani wydatków na działania 
mające na celu harmonijne współżycie z na-
szymi sąsiadami.  W okresie od zakończenia 
przebudowy naszych linii technologicznych 
w kwietniu 2009 r. otrzymywaliśmy uwagi, 
głównie mieszkańców ulicy Świerczewskie-
go, skarżących się na podwyższony poziom 
hałasu emitowanego przez Zakład. W naszej 
ocenie często są to odczucia subiektywne, 
które nie znajdują potwierdzenia w przepro-
wadzonych badaniach emisji hałasu.

W maju w ramach kompleksowej kon-
troli Wojewódzkie Inspektorat Ochrony 
Środowiska przeprowadził pomiary hałasu 
w porze dziennej i nocnej. Wyniki tych po-
miarów wskazują na zgodne z prawem po-
ziomy emisji hałasu:

– w porze dziennej max. 43 dB przy do-
puszczalnej granicy 55 dB

– w porze nocnej max. 40 dB przy do-
puszczalnej granicy 45 dB

Jeszcze przed kontrolą WIOŚ po otrzy-
maniu skarg mieszkańców zatrudniliśmy 
firmę wykonującą analizy natężenia dźwię-
ku. Chociaż uzyskaliśmy pozytywne wyni-
ki kontroli to realizujemy ustalony z nimi 
plan dalszej poprawy sytuacji, aby w mak-
symalnym stopniu złagodzić oddziaływanie 
naszego Zakładu na okolicę, w ramach któ-
rego:

– w maju wygłuszono pomieszczenia 
wentylatorów wełną mineralną dobrej ja-
kości z wewnętrznym pokryciem z ażuro-
wej blachy

– w dniach 23-23 września zainstalowa-
ny został specjalistyczny układ tłumienia 
na rurociągu awaryjnego odprowadzania 
pary, który został specjalnie opracowany 
w Instytucie Energetyki na zlecenie naszej 
Spółki. Ze względów technologicznych re-
alizacja zamówienia trwała ponad 3 miesią-
ce. Urządzenie to wytłumi pojawiający się 
obecnie sporadycznie „gwizd” wypuszcza-
nej do atmosfery pary.

Mamy nadzieję, że podjęte przez naszą 
Spółkę działania poprawią subiektywnie 
odbierane natężenia hałasu przez miesz-
kańców – sąsiadów Spółki.

Dyrektor ds. technicznych
Zbigniew Kułakowski
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Jakub Badko, Daniel Cierpiał, Oskar Cwetschek, 
Maksymilian Czuchraj, Krystian Gasz, Dorian Kałun, 
Maciej Kojro, Sara Kowalewska, Ewelina Kras, Oskar 
Kłyszyński, Magdalena Lewińska, Kacper Mandziej, 
Dawid Matusiak, Mateusz Matusiak, Dawid Mier-
wiński, Oliwia Niemiec, Michał Ochnik, Julia Piróg, 
Krzysztof Ryś, Julia Szefer, Maciej Tekień, Dominik 
Urbaniak, Kasia Zatylna, Patrycja Zielińska. Wycho-
wawca: Beata Kuźniar.

Klasa I A Szkoły Podstawowej Klasa I B Szkoły Podstawowej

Jakub Banasiak, Maciej Baniewski, Paweł Besman, 
Damian Biesiadecki, Małgosia Błaszczyk, Wiktoria 
Cegła, Damian Cichoń, Amelia Gajek, Dominika Ja-
błońska, Adrian Jośko, Anastazja Klimczak, Szymon 
Król, Sandra Niemiec, Dawid Pobandt, Marta Poli-
kowska, Julia Pyziak, Oskar Regner,  Łukasz Szymań-
ski, Kamila Węgrzynowicz, Marcel Wołangiewicz, 
Emil Wysocki, Sebastian Zatoński, Tymoteusz Ziętar-
ski. Wychowawca: Beata Kryś.

Grzegorz Bartyzel, Maria Bubak, Beata Chwała, Ka-
mil Chwederowicz, Ola Ejnik, Karolina Jasik, Daniel 
Kałucki, Patrycja Kotylak, Alicja Majewska, Paulina 
Masełko, Kinga Musielak, Daria Pałka, Jakub Racz-
kiewicz, Patryk Słaby, Wojtek Sołodkij, Marcin Skro-
biszewski, Ewa Słaba, Adrian Szymanowski, Piotr Wil-
czyński, Kamil Włodarczyk, Piotr Wójcik, Klaudia Zi-
moląg. Wychowawca: Joanna Kuczewska.

Klasa I A Gimnazjum Klasa I B Gimnazjum

Aleksandra Budzińska, Jakub Burek, Szymon Chiliń-
ski, Kamila Grabowska, Paweł Kolasiński, Anna Kor-
deusz, Paweł Krajewski, Łukasz Kuderski, Natalia Lis, 
Dominika Mateuszów, Anna Oleksy, Katarzyna Ol-
szewska, Katarzyna Opowicz, Andrzej Paczos, Michał 
Piwowarski, Paweł Pobandt, Joanna Sinkowska, Rafał 
Sołtyk, Michał Spolnik, Paulina Średnicka, Kamil To-
maszewski, Magda Uram, Dawid Walczak, Magda Wą-
sik, Wojciech Wójcik, Ela Żak. Wychowawca: Elżbieta 
Michalska.

SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM
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Klasa I Technikum 
(informatyka)

Łukasz Chorąży, Mateusz Jaracz, Angelika Kasper-
czyk, Laura Kirkis, Dawid Krachel, Kacper Lis, Kamil 
Marciński, Paweł Marek, Magda Miliszkiewicz, Rafał 
Odyjas, Bartosz Pocałujko, Daniel Rzempała, Michał 
Siudmak, Tomasz Spolnik, Anna Suszycka, Rafał 
Tyburek, Jan Waraszko, Michał Wieczorek, Danuta 
Wieczorek, Emilia Wieczorek, Ewa Zaręba. Wycho-
wawca: Marcin Spychała.

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I LICEALNYCH
Klasa I Technikum 

(mechatronika)

Krystian Dudek, Przemysław Godawa, Jakub Grzona, 
Kamil Jezierski, Dawid Kandyba, Arkadiusz Karpiń-
ski, Damian Kempa, Jakub Kiliś, Michał Miliszkie-
wicz, Andrzej Niedźwiecki, Patryk Szwinta, Tomasz 
Tomecki, Grzegorz Tośko, Adrian Wilczyński, Da-
niel Wojtaszek, Marcin Zalewski, Krzysztof Zapała. 
Wychowawca: Anna Bielecka-Kowalewska.

Marzena Sąsiada, dyrektor Szkoły 
Podstawowej

Co nowego w piechowickich szkołach?

– W szkole pozyskano miejsce do za-
baw dla najmłodszych dzieci. Trzy sale 
zostaną doposażone w pomoce dydak-
tyczne małej i dużej motoryki tak, aby 
dzieci mogły się bawić. Pieniądze na 
ten cel przekazało Ministerstwo Finan-
sów w ramach projektu „Radosna szko-
ła”. Dwie sale są już gotowe, a trzecia na 
ukończeniu (wraz z remontem węzła 
sanitarnego). Na korytarzach i w salach 
wykonano drobne prace remontowo-
porządkowe z częściową wymianą insta-
lacji elektrycznej. Do hali sportowej za-
kupiono siatki, tyczki, materac, bramki 
do unihokeja, kosze na piłki. Szkoła 
przystąpiła do akcji „Owoce w szko-
le” organizowanej przez Agencję Ryn-
ku Rolnego w czasie której uczniowie 

będą dostawać owoce i warzywa. Pierw-
szaki z kolei przystąpiły do policyjnej 
akcji „Słońce na drodze”.

Elżbieta Piątkiewicz-Pałka, dyrek-
tor Gimnazjum

– Wymienione zostało oświetlenie 
w naszej małej salce gimnastycznej. 
Teraz jest bardzo nowoczesne. Wymie-
niona została również cała instalacja. 
Wyremontowano szatnię dla chłop-
ców, która ma również nowe i bez-
pieczne drzwi. Jedna z sal lekcyjnych 
ma nowe stoliki i krzesła. W pracow-
ni komputerowej są nowe klawiatury. 
Szkoła otrzymała od Urzędu Miasta 
nowoczesny zestaw z mikrofonem do 
prowadzenia apeli.

Przy szkole zamontowano stojaki na 
12 rowerów. Dzięki temu dzieci z Gó-
rzyńca, Piastowa czy Pakoszowa mogą 
swobodnie dojechać do szkoły również 
na rowerze. W planie jest budowa wia-
ty zamykanej na klucz. Planowany jest 
także zakup pomocy dydaktycznych 
(m.in. odczynniki chemiczne, plansze 
i mapy) do pracowni szkolnych zgod-
nie z nową podstawą programową. 
Gimnazjum przystąpiło do akcji Bez-
pieczna szkoła. W szkole uczy się 158 
uczniów w 7 oddziałach.

Dorota Sobczyńska, dyrektor Zespo-
łu Szkół Technicznych i Licealnych

– Wyremontowaliśmy dachy zarów-
no na budynku szkoły jak i warsztatów 
szkolnych. Do budynku warsztatów wy-
konaliśmy osobne przyłącza: energe-
tyczne i wodociągowe. Dzięki temu je-
steśmy już całkowicie niezależni. Trwa 
modernizacja pracowni elektrycznej, 
która jest przekształcana w pracownię 
mechatroniczną (w tym roku pierw-
si absolwenci tego kierunku opuścili 
mury szkoły). Ta pracownia jest naszym 
oczkiem w głowie. W niej uczniowie 
będą się uczyć programować roboty. 
Oni sami mają duży wkład w jej remont. 
Zakupiliśmy też programy specjalistycz-
ne do nauki przedmiotu. Współpracu-
jemy z kilkoma zakładami pracy, w któ-
rych uczniowie mają praktyki (m.in. 
Wepa, Dr Schneider). Najbardziej rze-
telni otrzymują od firm comiesięczne 
stypendia (kilkaset złotych).
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Michałowice w księdze
Ukazała się 2-tomowa „Wielka księga 

polskich uzdrowisk, kąpielisk nadmor-
skich i miejscowości o walorach klima-
tyczno-zdrojowych”. Znajduje się tam 
również 4-stronicowy materiał promują-
cy Michałowice i okolice. Księga jest do 
wglądu w sekretariacie Urzędu Miasta.

Jeleniogórscy policjanci  zatrzymali dwóch 
chuliganów, którzy przeszli przez  Piechowice 
jak „tornado”. Wandale niszczyli wszystko co 
im wpadło w ręce. Wyrywali znaki drogowe, 
przewracali kosze na śmieci, wyrywali kratki 
ściekowe.  Trafili do policyjnego aresztu. Te-
raz grozi im do 5 lat więzienia.

Wandale w rękach 
policjantów

W nocy z 21 na 22 września policjanci z 
komisariatu w Cieplicach pojechali do Pie-
chowic, gdzie według zgłoszenia grupa mło-
dzieży niszczy i wyrzuca znaki drogowe. Na 
miejscu funkcjonariusze potwierdzili znisz-
czenia. Wandale  wyrzucili do rzeki kontener 
na śmieci, kilka znaków drogowych oraz wy-
rwali z jezdni kratki ściekowe, które również 
trafiły do rzeki. 

– Zgłaszający poinformował jak są ubrani 
sprawcy oraz w którym idą kierunku i poli-
cjanci rozpoczęli ich poszukiwanie – informu-
je podinsp. Edyta Bagrowska, oficer prasowy 
jeleniogórskiej policji.  Na ulicy Żymierskie-
go policjanci zauważyli dwóch mężczyzn, któ-
rych rysopis odpowiadał poszukiwanym. Ci na 
widok  funkcjonariuszy rzucili się do ucieczki. 
Po krótkim pościgu zostali zatrzymani. Spraw-
cami zniszczeń okazali się dwaj mieszkańcy 
Piechowic w wieku 21 i 25 lat. Czuć było od 
nich wyraźnie alkohol. Przeprowadzone ba-
danie u jednego z wandali wykazało ponad 
2 promile, natomiast drugi odmówił badania 
(zbadana została jego krew). Chuligani trafili 
do policyjnego aresztu. Za popełnione prze-
stępstwo grozi im do 5 lat pozbawienia wolno-
ści. Pokrzywdzeni mają prawo żądać od zatrzy-
manych naprawienia  szkód.

14 i 15 września pięcioosobowa komisja konkursowa pod przewodnictwem wice-
burmistrza  K. Raczka dokonała oceny zgłoszonych kategorii konkursowych.

Wakacyjny konkurs dla właścicieli 
ogrodów rozstrzygnięty!

Nagrody i wyróżnienia otrzymali:
Kategoria „najoryginalniejsza rośli-

na”: I nagroda – egzotyczny gatunek 
araukarii czylijskiej – Państwo Koprow-
scy ul. Sielska. Wyróżnienia: Jałowiec 
– Państwo Chmielewscy ul. Nadrzecz-
na 10 A; Nieznany okaz – Pan Zima ul. 
Mickiewicza 4/1.

Kategoria „Ogród inny niż wszyst-
kie”: I m. Ogród Państwa Koprowskich 
ul. Sielska. Wyróżnienia: Ogród Pań-
stwa Stelmachów ul. Zawadzkiego 12; 
Ogród Państwa Bieńków ul. Pakoszow-
ska 18; Ogród Państwa Petrowów ul. 
Zawadzkiego 22; Nagroda specjalna: 
Otoczenie Kościoła w Piastowie

Kategoria „Najciekawsza kompozy-
cja kwiatowa”: I m. – kompozycja ogro-
dowa – Państwo Chmielewscy ul. Nad-
rzeczna 10 A. Wyróżnienia: Kompozy-
cja balkonowa – Państwa Janowskich 

ul. Szkolna 15/18; Kompozycja balko-
nowa – Państwa Osiaków  ul. Szkolna 
15/4; Kompozycja balkonowa – Pań-
stwo Wlizłowie ul. Żymierskiego. 

Kategoria „Najbardziej zadbany 
trawnik”: I m. trawnik Państwa Chmie-
lewskich ul. Świerczewskiego. Wyróż-
nienie: trawnik Państwa Woźniaków ul. 
Nadrzeczna 10A

 Nagrody zostaną wręczone podczas 
specjalnego spotkania nagrodzonych  
z burmistrzem miasta, o czym zaintere-
sowani zostaną w stosownym czasie po-
informowani. 

Przypominamy, że jury oceniało tyl-
ko ogrody zgłoszone do konkursu, za-
tem proszę się nie dziwić, że wśród na-
grodzonych nie ma innych ogrodów, 
które na takie wyróżnienia być może 
zasługują.  Zdjęcia wyróżnionych ilumi-
nacji na stronie internetowej miasta

121 kobiet skorzystało z darmowych badań w mammobusie, który zawitał do Piechowic.

Mammobus przyjechał do Ciebie
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Z zamiłowania do stolarstwa

• • • Piechowiczanie o sobie i o Piechowicach • • •

Z Arkadiuszem Matyją, prowadzącym wraz z ojcem Mirosławem 
zakład stolarski w Piechowicach rozmawia Radek Bieniek

Jak długo prowadzi Pan swój zakład 
stolarski w Piechowicach i co przede 
wszystkim wytwarzacie?

Zakład prowadzę już od ponad 20 
lat, produkujemy przede wszystkim 
drewniane drzwi, okna i schody. Oczy-
wiście jeśli klient zażyczy sobie jakiś me-
bel, drewniany balkon, czy cokolwiek 
innego realizujemy jego zamówienia. 
Produkujemy zatem przede wszystkim  
pod konkretne, indywidualne zamó-
wienie. 

Dlaczego akurat ten fach – stolar-
stwo?

Stolarstwo w naszej rodzinie prze-
chodzi z pokolenia na pokolenie, 
z dziada pradziada, więc i w moim 
przypadku nie mogło być inaczej. Mój 
ojciec był stolarzem, dziadek również. 
Kilka pokoleń w mojej rodzinie para-
ło się tym zawodem. Tato Mirosław mi 
ciągle pomaga i jego pomoc jest dla 
mnie bezcenna.

Dla jakiego odbiorcy przede wszyst-
kim produkujecie i gdzie trafiają Wa-
sze wyroby?

Odbiorcami naszych produktów 
w 90% są indywidualni klienci. Je-
śli chodzi o Europę najwięcej wysyła-
my do Niemiec i Czech,  w Polsce do 
Szczecina i Wrocławia.

Arkadiusz Matyja na tle własnoręcznie 
wykonanych 3-skrzydłowych drzwi.

Z jakiego drewna powstają wyroby 
w Pana stolarni. Czy to tylko drewno 
z Polski?

Oczywiście najwięcej przedmiotów 
powstaje z polskiego drewna sosnowe-
go – jest to około 90%.  Sporo wytwa-
rzamy w drewnie egzotycznym tj. ma-
hoń, ajoe z Afryki czy merbau z Brazy-
lii. Wszystko zależy od życzenia klien-
ta. 

Skąd sprowadza Pan egzotyczne 
drewno do swojej stolarni?

Drewno egzotyczne przypływa stat-
kami i zakupujemy je od firm z Ostro-
wa albo z Wrocławia.

Nie można nie zapytać o piękne 
rzeźbienia na wielu Państwa wyrobach, 
czy witraże – sami je wykonujecie?

Rzeźbienie w drewnie wykonujemy 
sami, wprowadziliśmy ten element nie 
tak dawno, aby wzbogacić i uatrakcyj-
nić nasze wyroby. Rzeźbienie zajmuje 
zarazem najwięcej czasu. Witraże za-
mawiamy natomiast u Państwa Chle-
bowskich z Antoniowa.

W ilu kolorach i odcieniach drewna 
można wybierać?

Można wybierać z ok. 7 000 kolorów 
i odcieni drewna.

Największe zamówienie?
Jednym z większych były okna, drzwi, 

stoły etc. dla hotelu Barok w Piechowi-
cach. Wszystkie wykonane w stylu zako-
piańskim.

W Pana domu jest sporo motywów 
afrykańskich, to takie hobby?

Tak, zbieram afrykańskie motywy, 
jak krzesła, maski itp. Moim hobby są 
również modele samolotów – ale tylko 
wykonane z metalu.

A te drewniane elementy wewnątrz 
i na zewnątrz domu?

Każdy drewniany element w moim 
domu jest zrobiony w naszej stolarni, 
od mebla po balkon, to już taka ro-
dzinna tradycja.

Jak Pan ocenia Piechowice jako 
miejsce do życia i pracy twórczej?

W Piechowicach jest coś czego nie 
ma w Jeleniej Górze – zarówno do ży-
cia codziennego jak i do pracy. Tym 
czymś jest spokój.

Zbierają zużyty sprzęt
Pragniemy przypomnieć, że na te-

renie Gminy istnieje stały Gminny 
Punkt Zbiórki Zużytego Sprzętu Elek-
trycznego i Elektronicznego, do  któ-
rego należy oddawać bezpłatnie zuży-
ty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

W punkcie przyjmowane są: chło-
dziarki, zamrażarki, pralki, kuchenki, 
mikrofalówki, elektryczne urządzenia 
grzejne, wentylatory elektryczne, urzą-
dzenia klimatyzacyjne, żelazka, toste-
ry, komputery oraz ich podzespoły, 
monitory, notebooki, sprzęt drukują-
cy, sprzęt kopiujący, kalkulatory,  fak-
sy, telefony, odbiorniki radiowe i te-
lewizyjne, kamery video, sprzęt hi-fi, 
wzmacniacze dźwięku, instrumenty 
muzyczne itp. 

Lokalizacja: Zakład Usług Komunal-
nych, ul. Boczna 15, 58-573 Piechowice, 
dni i godziny otwarcia: wtorek od godz. 
700 do godz. 1100, czwartek od godz. 1100 

do 1500, telefon: (075)76-12-165.

Wyprawka Szkolna
W tym roku szkolnym uczniowie mogą 

skorzystać z dwóch form pomocy rządowej w 
zakresie dofinansowania kosztów związanych 
z edukacją szkolną. 

Po pierwsze to dofinansowanie zakupu pod-
ręczników dla uczniów klas I-III Szkoły Podsta-
wowej nr 1 i dla uczniów klasy I Gimnazjum 
im Jana Pawła II. Dofinansowanie to przysłu-
guje uczniom, u których dochód na osobę nie 
przekracza 351 złotych miesięcznie. Dofinan-
sowanie dotyczy klasy I, II w kwocie 150 zł, kla-
sy III w kwocie 170 zł oraz Gimnazjum w kwo-
cie 280 zł. Po drugie to stypendium szkolne 
dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. Podstawowym 
kryterium jest miesięczna wysokość dochodu 
na osobę w rodzinie, która nie może przekra-
czać kwoty 351 zł. Pomoc tą może otrzymać 
uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji mate-
rialnej wynikającej z niskich dochodów na oso-
bę w rodzinie w szczególności, gdy w rodzinie 
występuje bezrobocie, niepełnosprawność, 
długotrwała choroba, wielodzietność. Liczba 
uczniów korzystających z „Wyprawki Szkolnej” 
w roku szkolnym 2009/2010 stanowi około 
27% ogólnej liczby uczniów. 

      M. Głowala

Pszczelarz z Piechowic 
najlepszy na Dolnym Śląsku 

Jan Wójcik z Piechowic zdobył 
złoty medal w X edycji konkursu 
„WZOROWA PASIEKA” Dolnego 
Śląska pod honorowym patronatem 
Wojewody Dolnośląskiego i Mar-
szałka Województwa Dolnośląskie-
go. Wręczenie nagród odbyło się 
w Przemkowie 27 września 2009 r. 
Nagrody przyznał Dolnośląski Ośro-
dek Doradztwa Rolniczego we Wro-
cławiu i Wojewódzka Rada Koordy-
nacyjna Dolnośląskich Związków 
Pszczelarzy. Przypomnijmy, że Jan 
Wójcik poprawił swój wynik w sto-
sunku do 2008 roku - wtedy to zajął 
III miejsce.Gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów! 
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Początki kolarstwa w Piechowicach
Po lekturze lipcowego Magazynu Ro-

werowego uznałem, że to właśnie Pań-
stwo będą właściwym adresatem, z któ-
rym będę mógł podzielić się od dawna 
noszonymi uczuciami. Otóż nigdy za 
młodu bym nie przypuszczał, że rzeczy-
wistość wielokrotnie przekroczy moje 
marzenia i wyobrażenia z dzieciństwa i 
młodości w sprawie rozwoju kolarstwa w 
Piechowicach i okolicy oraz, że ja tego 
dożyję. Szkoda, że nie uczestniczę w tym 
czynie, ale i tak moja satysfakcja jest wiel-
ka!

* * *
A powód napisania tego listu jest 

taki: jeśli kogoś interesuje historia (bar-
dzo skromna) kolarstwa w Piechowicach 
powojennych, to spróbuję (może zimą) 
znaleźć czas i opisać ją w latach 1946-

Listy do KS Lechia

Wyścig Sobieszów-Pakoszów-Piastów był w latach 50-tych największym w okolicy

1955. Bo wiadomo, że niektórzy ludzie 
mają najmniej czasu na emeryturze. 
Szczególnie, jeśli po 70-tce chce im się 
jeszcze przejeżdżać rocznie nawet do 10 
tysięcy kilometrów.

* * *
Historię kolarstwa w powojennych 

Piechowicach (wtedy jeszcze Piotrowi-
cach) możnaby rozpocząć od Jana Koło-
dziejczyka, który w wieku 18 lat w 1948 
roku zginął w wybuchu w ówczesnej Dy-
namitce, a późniejszej Karelmie. Dziś 
leży na piechowickim cmentarzu obok 
pozostałych ofiar tej tragedii.

Moim zdaniem to była pierwsza ko-
larska postać w Piechowicach. Zrobił na 
mnie olbrzymie wrażenie. A na drugim 
miejscu nieskromnie postawię siebie. 

Dopiero następne postacie miałyby czym 
się pochwalić.

Jeśli nie znajdę swoich dyplomów, 
które żona z córkami schowały gdzieś 
podczas porządków 20 lat temu, to załą-
czone zdjęcie jest moją jedyną pamiątką 
kolarską z tamtych czasów. Przedstawia 
start do największej w tym okresie impre-
zy - do wyścigu na 20 km (2 okrążenia 
Sobieszów-Pakoszów-Piastów) w sierpniu 
1954 roku w ramach wielkiej piechowic-
kiej spartakiady, w której uczestniczyło 6 
reprezentacji ówczesnych zakładów pra-
cy. Młodzież gimnazjalna zasiliła repre-
zentację Karelmy, która wygrała sparta-
kiadę z dużą przewagą.

Miejsce startu łatwo rozpoznać, to wy-
lot ulicy Kolejowej (obecnie Mickiewi-
cza) w stronę ulicy Żymierskiego. Strzał-
ką zaznaczyłem siebie. Późniejszy zwy-
cięzca ledwo wcisnął się na pierwszą li-
nię. Po morderczych treningach (50, 40, 
30 a w przeddzień spacerkiem 20 km) 
wygrałem wyścig po samotnej ucieczce z 
dużą przewagą. Miałem wtedy 16 lat. I to 
był rok, kiedy pierwszy raz przejechałem 
100 km. Później przespałem 16 godzin. 
Pewnie spałbym dłużej, gdyby nie skur-
cze łydek.

Jeden z zawodników startował poza 
konkursem, bowiem jechał na regular-
nej szosówce, a obowiązywały zwykłe ro-
wery użytkowe z jednym przełożeniem. 
Miałem jedyne dopuszczalne tuningi - 
kierownicę baranek i wyścigowe siodeł-
ko.

Pozdrawiam serdecznie!

Mieczysław Maciesowicz
dawny mieszkaniec Piechowic

P.S. Ciąg dalszy o początkach kolarstwa w Pie-
chowicach w kolejnych numerach Informatora.

Trwają prace remontowe na stadionie Le-
chii. Odnowiono szatnię, oraz połatano i otyn-
kowano fragment ogrodzenia. Prace wykonywa-
li m.in. Jan Bałczyński i Eugeniusz Gasiulewicz 
(obaj na zdjęciu).

Remonty na stadionie
• Kolarze Lechii Piechowice nieźle wypadli podczas 

wrześniowych wyścigów górskich. Brali m.in. udział w 
Mistrzostwach Polski w Maratonie MTB, jakie odby-
ły się w ostatni weekend września w Wałbrzychu. Na 
najdłuższym dystansie 95 km pojechał Tomasz Janusz-
kiewicz. Na średnim dystansie 55 km drugie miejsce 
w swojej kategorii zajął Adam Drahan, a 7 był Michał 
Grynienko. Na krótkim dystansie zwyciężyła Karolina 
Cierluk, 4 był Przemek Niedbalski, 8 Jacek Kamiński, 
a 14 Paweł Kluk.

• Podczas maratonu w Karpaczu najszybszy na krót-
kim dystansie był Sebastian Wolny. 7 miejsce zajął Mi-
chał Grynienko, 13 Łukasz Frys, 15 Mariusz Przybycień, 
a 17 Dawid Flieger. Na średnim dystansie drugie miej-

Jeździli po górach

Przemek Niebdalski zajął 
dobre trzecie miejsce podczas 

maratonu w Poznaniu

sce zajął Kacper Kozioł, 6 Adam Drahan, a 10 Jakub Danielski. Na najdłuższym dy-
stansie znakomite 14 miejsce wywalczył Łukasz Niedbalski.

• Wcześniej w maratonie w Poznaniu dobrze wypadł m.in. Przemek Niedbal-
ski, który w swojej kategorii zajął trzecie miejsce. Na krótkim dystansie piąty był 
Krzysztof Baran, na średnim 13 był Kacper Kozioł, a na najdłuższym 28 był Łukasz 
Niedbalski. Ostatni wyścig z cyklu odbędzie się 3 października w Polanicy-Zdroju. 
Więcej www.bikemaraton.pl.
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Pobiegli na przełaj
19 września na terenie Osiedla 

Piastów odbył się V Bieg Przełajowy 
„Piastów 2009”. Na starcie stanęło 
185 zawodników, którzy rywalizo-
wali w 10 kategoriach wiekowych. 
Najlepsi w poszczególnych gru-
pach: Basia Skrobiszewska, Oliwia 
Wojtaś, Dawid Sieńkowiec, Marcin 
Sitarz, Oktawia Kołek, Natalia Je-
zierska, Filip Samek, Mateusz Ma-
sełko, Andrea Kreutzer, Dominika 
Dobrowolska, Adam Batko, Kacper 
Tarnawski, Natalia Taterka, Domi-
nika Gizińska, Artur Butowicz, Pa-
weł Graczyk, Małgorzata Kwasik, 
Karolina Kliber, Patryk Naumo-
wicz, Tomasz Domitrz. 

– Dziękuję wszystkim, którzy bez-
interesownie pomogli przy organi-
zacji tej imprezy – mówi Ewelina Je-
dziniak, prezes UKS Krokus.

Na koniec października zaplanowano otwarcie kompleksu boisk 
Orlik 2012. Prace przebiegają zgodnie z planem. Dzieci z Piecho-
wic już cieszą się, że będą mogły pograć na nowym boisku (na zdj.)

Orlik zgodnie z planem

Mistrzostwa 
w badmintona

6 września na hali Szkoły Podstawo-
wej w Piechowicach odbył się turniej 
badmintona o Mistrzostwo Dolnego 
Śląska. W turnieju, którego współor-
ganizatorem był Urząd Miasta, brało 
udział 52 zawodników i zawodniczek 
z Bogatyni, Milicza, Wałbrzycha, So-
bótki oraz Jeleniej Góry. Najliczniej-
szą grupę stanowili zawodnicy jele-
niogórskiego klubu CHOJNIK Jele-
nia Góra, w którym trenują również 
zawodnicy z Piechowic. W turnieju 
brali udział: Melania Kozdra, Marcin 
Uram, Mateusz Pietruszka, Arkadiusz 
Słupek, Agata John. Najmłodszą za-
wodnikami w kategorii dziewcząt była 
Weronika Rosiak. W turnieju w młod-
szej kategorii brali też udział Kamil 
Słupek, Dominik Gerlach. 

WYNIKI:
Junior młodszy: 2. Wojciech Cera-

zy – KS CHOJNIK Jelenia Góra
Juniorka młodsza: 2. Agata John – 

KS CHOJNIK Jelenia Góra
Open kobiet: 2. Magda Kamiń-

ska – KS CHOJNIK Jelenia Góra; 3. 
Marta Iwanek - KS CHOJNIK Jelenia 
Góra

Open mężczyzn: 1. Rafał Kasprów 
– KS CHOJNIK Jelenia Góra; 2. Pa-
weł Słomka – KS CHOJNIK Jelenia 
Góra; 3. Adam Cimosz – KS CHOJ-
NIK Jelenia Góra

Do wynajęcia lokal 
użytkowy w Piechowicach przy ul. 
Żymierskiego 53a. Pow. użytk. 
85 m2. Tel. kom. 606 609 788

Sprzedam ramy okienne 
drewniane skrzynkowe 

nieużywane 2 szt. wymiary: 
szer. 124  x dł. 130 cm i szer. 191  

x 130 dł. cm. Tel. 605 123 701

SKLEP OGRODNICZY 
„KORNOLIO – OGRODY” 

W sprzedaży opał workowany: 
węgiel, koks, ekogorszek, 

wiązki opałowe.

Sprzedam piec do ogrzewania 
centralnego 

Więcej informacji pod numerem 
telefonu: 075/76-17-529

Trening pamięci 
jeleniagora@spw.pl www.spw.pl

OGŁOSZENIA

Sprzedaż DREWNA 
KOMINKOWEGO
oraz OPAŁOWEGO

TEL. 601 543 628

Darmowe zajęcia
Hala sportowa przy Szkole Podsta-

wowej zaprasza młodzież gimnazjal-
ną na pierwsze zajęcia z koszykówki 
(czwartek 8.10 w godz. 15.30-16.30) 
oraz siatkówki (piątek 9.10 w godz. 
15.30-16.30).
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Składamy serdeczne podziękowania sponsorom i współorga-
nizatorom, którzy wsparli I Święto Pieczonego Kartofla w Pia-
stowie-Pakoszowie. 

27.09.2009 roku 
na stadionie Miejskim 
w Piechowicach odbył 
się III Międzyklubowy 
Turniej w BOULE 
o Puchar Burmis-
trza Miasta Piecho-
wice. Organizatorem 
był Klub Abstynen-
ta “EDEN” przy wsparciu Urzędu Miasta Piechowice oraz 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholow-
ych. Przy słonecznej pogodzie bawiliśmy się wspaniale całymi 
rodzinami od godz. 11 do godz. 17. Było nas 110 osób. Pu-
char Burmistrza Piechowic drużynowo zdobył Klub Absty-
nenta „EDEN”. Zapraszamy za rok i dziękujemy wszystkim 
osobom i instytucjom zaangażowanym w pomoc przy orga-
nizacji turnieju. 

Prezes KA „EDEN” Bogusław Czyż 

W związku z obchoda-
mi  70. rocznicy wybuchu 
drugiej wojny światowej, 
17 września w Szkole Pod-
stawowej nr 1 w Piechowi-
cach, odbyła się akademia  
poświęcona wydarzeniom 
września 1939 roku. Pod-
czas uroczystości ucznio-
wie zaprezentowali wiersze i piosenki upamiętniające  atak hitle-
rowskich Niemiec i sowiecką agresję na Polskę. Mottem uroczysto-
ści było zdanie: „Ojczyzna to ziemia i groby. Narody tracąc pamięć, 
tracą życie”. Postawa uczniów, którzy w skupieniu obejrzeli uroczy-
stość, a potem gromkimi brawami nagrodzili występujących kole-
gów i koleżanki, świadczy o zrozumieniu i szacunku wobec tragicz-
nych losów naszej ojczyzny. W uroczystości wzięli udział uczniowie 
klas szóstych (Paulina Gajdanowicz, Patryk Kazaryn. Kacper Kulasz-
ka, Paweł Rudzki, Joanna Kołodziejska, Aleksandra Skwarna, Alek-
sandra Rosik, Piotr Orłowski, Dominika Gizińska i Patryk Wikto-
rowicz), a całość przygotowali nauczyciele: Barbara Zając, Marcin 
Suchta i Agnieszka Treter-Kłyszyńska.

Święto Pieczonego Kartofla

Uczestnicy imprezy dobrze się 
bawili

Oto oni: Parafia Rzymsko 
- Katolicka w Piechowicach 
i ksiądz proboszcz Ryszard So-
roka, Euro Adler, Juro Trans, 
Zajazd Piastów, Polcolorit 
S.A., Piekarnia UliJanka Klejp, 
Piekarnia Halutek, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych, Rad-
ny Powiatu – Grzegorz Rybar-
czyk, Straż Miejska z Jeleniej 
Góry, firma Olinek z Jeleniej 
Góry, Hotel „LAS w Piechowicach”, Państwo Bartosiako-
wie, Zakład Usług Leśnych i Leśnictwo Michałowice, Nad-
leśnictwo Szklarska Poręba, Pan Janusz Kula, Państwo Ser-
niukowie, Państwo Jagielscy, Państwo Maciejczakowie, Pan 
Szczybura, Pan Roman Kuźmiński, Państwo Chutkiewiczo-
wie, Państwo Chromikowie. Naszą imprezę wsparły również 
instytucje tj. Piechowicki Ośrodek Kultury oraz Hala Spor-
towa w Piechowicach. Dziękujemy Burmistrz Piechowic – 
Zofii Grabias Baranowskiej oraz Radnemu Osiedla Piastów 
– Panu Bronisławowi Daniło za ufundowanie nagród głów-
nych – rowerów sportowo-turystycznych. 

Zapraszamy za rok na II święto Pieczonego Kartofla 
w Piastowie-Pakoszowie, bowiem impreza weszła na stałe do 
kalendarza imprez miejskich.

Organizatorzy – Referat Spraw Społecznych i Promocji Miasta

Pograli 
w boule

Młodzież
pamięta


