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Z prac burmistrza

Tragiczna śmierć zdolnego, młodego gitarzysty z Piechowic wstrząsnęła 
wszystkimi, którzy znali Łukasza Pietrzaka. Piękny koncert w Jeleniej Górze 
udowodnił, że był nauczycielem muzyki dla dziesiątków utalentowanych mło-
dych ludzi rozkochanych w gitarze, a także muzykiem grającym w różnych skła-
dach i różny repertuar. Był też organizatorem festiwalu gitarowego w Jeleniej 
Górze, zaczął już wydawać własne płyty. Sympatyczny chłopak, którego wszy-
scy lubili. Zginął w wypadku samochodowym w maju.

Niedawno proponowaliśmy  miesz-
kańcom zajęcie stanowiska, czy chcie-
liby zmiany nazw ulic, które mają pa-
tronat działaczy komunistycznych. 
Nie było odzewu- ani za zmianą, ani 

przedniej epoki. Od której ulicy za-
cząć?

Łukasz Pietrzak do czasu tragicz-
nej śmierci zamieszkiwał na ul. No-
wotki. Na tej samej ulicy mieszka 160 
osób w 32 budynkach. Czy mieszkań-
cy zgodziliby się uhonorować swojego 
sąsiada i chcieli mieszkać przy ul. Łu-
kasza Pietrzaka? Burmistrz Piechowic 
uważa, że byłby to godny patronat, 
a jednocześnie wyraz wdzięczności lo-
kalnej społeczności dla wybitnego gi-
tarzysty. 

Czekamy na Państwa komentarze: 
opinie@piechowice.pl

Miłosz Kamiński

ULICA ŁUKASZA PIETRZAKA?

za pozostawieniem nazw obecnych. 
Zwolennik zmian, radny Leszek Ma-
raś, proponuje zmianę przynajmniej 
jednej ulicy na początek – żebyśmy 
nie musieli się wstydzić nazwami z po-

Czerwiec to miesiąc wielu interesu-
jących miejskich, powiatowych i woje-
wódzkich zdarzeń, które zgromadziły 
nie tylko piechowiczan. Oto najważ-
niejsze z nich:

1 czerwca – Dzień Dziecka był do-
brą okazją do przekazania w użytkowa-
nie wszystkich dzieci placu zabaw. Cie-
szy on się dużą popularnością i chociaż 
powinien służyć tylko najmłodszym, 
spotkać tam można i gimnazjalistów. 
O ile siedzenie na ławeczkach jest do-
zwolone, to już korzystanie z urządzeń 
przeznaczonych dla małych dzieci jest 
niewskazane a wręcz zabronione. Na 
szczęście placem zabaw interesuje się 
wielu mieszkańców i reaguje na niewła-
ściwe zachowania młodzieży. Ostatnio 
ktoś żartobliwie powiedział, że plac za-
baw jest monitorowany …zza firanek. 
Bardzo dziękuję mieszkańcom pobli-
skiego bloku za tę czujność!

5 czerwca na stadionie miejskim od-
były się zawody sportowe – I Memoriał 
Łukasza Semeriaka w biathlonie let-
nim. Głównym organizatorem był UKS 
Krokus, na starcie stanęło ponad 100 
młodych zawodników z Bolkowa, Świe-
radowa, Szklarskiej Poręby, Jeleniej 
Góry i Piechowic. Impreza dofinanso-
wana była ze środków UM. Ze wzrusze-
niem obejrzałam wraz z uczestnikami 
zawodów prezentację-wspomnienie 
o Łukaszu.

6 czerwca jak zwykle w Michałowi-
cach odbyło się zakończenie jubile-
uszowego XXV Rajdu Dziatwy Szkol-
nej Piechotka, które zgromadziło wielu 
jego organizatorów, także tych sprzed 
lat.. Urząd Miasta od początku istnie-
nia rajdu jest głównym sponsorem, 
który finansuje m.in. zakup nagród dla 
wszystkich uczestników. Z okazji XXV-
lecia ukazało się książkowe wydanie hi-
storii rajdów. Mój związek z rajdem da-
tuje się od jego III edycji

Tego samego dnia już po raz drugi 
nasze miasto gościło 800 uczestników 
Bike Maratonu, którzy zjechali tu z róż-
nych stron Polski. Wielu z nich noco-
wało w naszej bazie turystycznej i korzy-
stało z usług naszej gastronomii.

Placówki oświatowo-wychowawcze 
uroczyście podsumowały całoroczną 
pracę, prezentując przed licznie zgro-
madzonymi rodzicami i władzami mia-
sta osiągnięcia uczniów i programy ar-
tystyczne

12 i 13 czerwca Starosta Jelenio-
górski zaprosił władze miasta na semi-
narium i spotkanie branżowe z okazji 
10-lecia Powiatu Jeleniogórskiego, któ-
re odbyły się w hotelu Skalnym, na Gó-
rze Szybowcowej i na terenie Lotniska 
Jeleniogórskiego.

21 czerwca w niedzielę delegacja na-
szego miasta wzięła udział w inaugura-
cji Dni Dolnego Śląska we Wrocławiu 
na terenach Wyścigów Konnych Par-
tynice (zdjęcie). Zaprezentowaliśmy 
tam swoje stoisko promocyjne, spotka-
liśmy się z Marszałkiem naszego Woje-
wództwa, nawiązaliśmy nowe kontakty 
z przedstawicielami gmin, wysłuchali-
śmy koncertu De Mono.

W mieście zakończyły się prace re-
montowe chodników na ul. Tysiącle-
cia, wkrótce na jej znacznym odcinku 
położony zostanie asfalt, trwają prace 
przy budowie parkingu i ul. Szklarskiej. 
W najbliższych miesiącach położo-
ne zostaną chodniki na ul. Kolejowej. 
Na te prace mamy w 80% zapewnione 
środki finansowe spoza budżetu gmi-
ny. Cieszę się, że Państwo doceniają 
moje działania w tym względzie, martwi 
natomiast roszczeniowa postawa tych 
mieszkańców, którzy stawiają żądania 
niemożliwe do natychmiastowej reali-
zacji. Przypomnę, że użytkownicy bocz-
nych ulic np.: Wczasowej, dojazdowej 
do Żymierskiego, Słonecznej czekali na 

ich remont od wielu lat. Takich zapo-
mnianych „dojazdówek” czekających 
w „remontowej” kolejce jest w naszym 
mieście kilka. Ważną inwestycją będzie 
budowa kompleksu boisk sportowych 
„Orlik” przy szkole podstawowej, która 
ruszy pełną parą w lipcu, plac budowy 
został inwestorowi już przekazany.

Ostanie deszczowe dni czerwca przy-
pomniały, że Kamienna to rzeka wciąż 
stwarzająca zagrożenie dla naszego 
miasta. 23 czerwca poziom wody prze-
kroczył stan alarmowy i wynosił 2,10 
m. W dniu tym aż do późnych godzin 
nocnych wraz z członkami sztabu kry-
zysowego pełniłam dyżur, o czym nie-
którzy z Państwa mogli się przekonać, 
bo widzieliśmy się w różnych miejscach 
nad Kamienną. Nie obyło się bez nie-
miłych incydentów, kiedy to na przy-
kład jeden z mieszkańców nakrzyczał 
na mnie, że ZUK nie uprzątnął śmieci 
znad Młynówki i za ogólny bałagan w 
mieście. Natomiast Panu, który przed 
przybyciem OSP oczyszczał Młynówkę 
serdecznie dziękuję, to dzięki miesz-
kańcom takim jak Pan nasze miasto 
staje się bardziej zadbane.

W najbliższy weekend zapraszam 
wszystkich mieszkańców na trzydnio-
we święto naszego miasta – Kryształo-
wy Weekend a najmłodszych na zajęcia 
wakacyjne organizowane przez POK 
i Urząd Miasta.

Z poważaniem Burmistrz Piechowic
Zofia Grabias-Baranowska
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Tak głosowały Piechowice
W wyborach do Europarlamentu 

w Piechowicach wzięło udział 1221 
osób na 5471 uprawnionych do gło-
sowania. Frekwencja wyniosła 22 pro-
cent, a w czterech obwodach wybor-
czych oddano 1204 ważne głosy.

Wyniki głosowania na partie

PO – 644 (53%)
PiS – 272 (22%)
SLD-UP – 151 (12%)
PSL – 55 (4%)
Samoobrona – 26 (2%)
Pozostałe partie – 56 (7%)

Poszczególne inwestycje, jakie re-
alizujemy, to nie chwilowy impuls 
czy nagła decyzja, ale planowe wielo-
letnie działanie Gminy Miejskiej Pie-
chowice. Zgodnie z USTAWĄ O FI-
NANSACH PUBLICZNYCH uchwa-
ła budżetowa jednostki samorządu 
terytorialnego określa m.in. wydatki 
związane z wieloletnimi programa-
mi inwestycyjnymi. Mówiąc prościej 
do każdej uchwały budżetowej mia-
sta dołączony jest załącznik, w któ-
rym zawarte są planowane inwestycje 
wraz z prognozą ich sfinansowania 
na kilka lat naprzód.

Jakie inwestycje znajdują się 
w wieloletnim planie inwestycyjnym? 
Przede wszystkim te, o które Pań-
stwo zabiegacie. Skoro wpływają pi-
sma i interwencje mieszkańców, to 
oznacza, że ewentualna inwestycja 
jest ważna dla społeczności Piecho-
wic. Niebagatelna jest tu również 
rola radnych. To radni zatwierdzają 
wieloletni plan inwestycyjny, mogą 
wnioskować o jego zmiany lub uzu-
pełnienie. Oczywiście burmistrz 
i jego pracownicy merytoryczni osta-
tecznie układają WPI tak, aby sta-
nowił on spójny dokument rozwoju 
Piechowic.

Oto przykład: skoro główna uli-
ca Piechowic wraz z chodnikami 
(Żymierskiego) należy do  WOJE-
WÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 
i nie możemy jej zmieniać, popra-
wiać, stawiać znaków drogowych, to 
należy wyremontować równoległy 
ciąg komunikacyjny, którym porusza 
się bardzo wielu Piechowiczan, a któ-
ry jest również drogą łączącą piecho-
wickie szkoły. Skoro w 2006 roku wy-
remontowano fragment chodników 
na ul. Tysiąclecia na wysokości gimna-
zjum, to w 2008 wymieniliśmy dalszy 
ciąg chodników, wyremontowaliśmy 
ul. Szkolną, a w 2009 roku kończymy 
chodniki na Tysiąclecia, położymy
nową nawierzchnię na znacznej czę-
ści jezdni i położymy nowe chodniki 
na ulicy Kolejowej.  W efekcie chce-
my osiągnąć dobrą i bezpieczną dro-
gę równoległą do Żymierskiego, Ty-
siąclecia – Szkolną - Kolejową.

WPI – czyli wieloletni plan inwestycyjny

18 czerwca odbyła się sesja Rady 
Miasta. Podjęto uchwały w kilku 
sprawach:

A) zamiany nieruchomości stano-
wiącej własność Gminy Miejskiej Pie-
chowice,

B) ustalenia górnych stawek opłat 
ponoszonych przez właścicieli nie-
ruchomości, za opróżnianie ście-
ków ze zbiorników bezodpływowych 
(szamb) i transportu nieczystości 
ciekłych na terenie Gminy Miejskiej 
Piechowice,

C) nadania Statutu Miejskie-
mu Ośrodkowi Pomocy Społecznej 
w Piechowicach,

D) zmieniająca uchwałę nr 147/
XXVI/2000 z dnia 7 listopada 2000 
roku Rady Miejskiej Piechowice w spra-
wie nadania statutu Piechowickiemu 
Ośrodkowi Kultury w Piechowicach,
E/ zmiany budżetu Gminy Miej-
skiej Piechowice na rok 2009 oraz 
w sprawie zmiany uchwały nr 206/
XXXIV/08 Rady Miasta Piechowice 
z dnia 30 grudnia 2008 roku w spra-
wie budżetu Gminy Miejskiej Pie-
chowice na rok 2009, 

F) zaciągnięcia kredytu długoter-
minowego,

G) zatwierdzenia planu pracy Ko-
misji Rewizyjnej na II półrocze 2009 
roku.

Więcej: 
www.piechowice.pl – BIP

Rada
uchwali³a...

Oczywiście same zapisy chęci re-
montów czy inwestycji to zbyt mało. 
Najważniejsze są środki finansowe. 
Bez ich pozyskania niewiele może-
my. Przypomnę jeszcze raz jesteśmy 
gminą stosunkowo ubogą o budże-
cie mniejszym od większości okolicz-
nych samorządów.

Krzysztof Raczek

Wiceburmistrz Krzysztof Raczek osobiście 
wypróbował maszynę do układania asfaltu

Realizując poszczególne inwestycje w Piechowicach bardzo często spotyka-
my się z interwencjami i pytaniami mieszkańców:

– „a dlaczego tam robicie chodniki, a u nas nie”,
– „robicie drogę, to i u mnie zróbcie”,
 – „tam nie remontujcie, zróbcie u mnie”.
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Trwają prace 
remontowe

Już wkrótce na ul. Tysiąclecia zakończą się prace re-
montowe. Wykonanych zostało 820 m kw. chodnika z kost-
ki brukowej. Na odcinku 620 m zostanie ułożona nowa na-
wierzchnia z betonu asfaltowego. Aby zakończyć remont 
całej ulicy należałoby jeszcze położyć asfalt na odcinku 
570 m. Kontynuacja prac możliwa będzie po pozyskaniu 
dodatkowych środków z MSWiA.

Rozpoczęto remont ul. Szklarskiej wraz z parkingiem. 
Długość remontowanego odcinka jezdni – 170 m. Na par-
kingu powstanie 25 miejsc postojowych dla samochodów 
osobowych oraz miejsca dla autokarów.

Nawierzchnia ul. Kolejowej jest fatalna, o czym wie-
dzą wszyscy kierowcy, a i chodniki nie ułatwiają życia pie-
szym. Sytuacja ulegnie polepszeniu, bo najpóźniej do 15 
września powstaną nowe chodniki. Natomiast remont na-
wierzchni będzie możliwy, gdy pozyskane zostaną środki 
zewnętrzne na ten cel.

Rusza budowa Orlika

Wielką popularnością wśród najmłodszych cieszy się 
plac zabaw. Władze miasta serdecznie dziękują tym miesz-
kańcom, którzy czuwają nad właściwym jego użytkowa-
niem i sygnalizują zauważone nieprawidłowości.

19 czerwca podpisana została umowa i przekazany zo-
stał plac pod budowę kompleksu sportowo-rekreacyjne-
go tzw. Orlika (na zdj.). Przetarg na wykonanie obiektów 
wygrało konsorcjum firm Arim i Chwastek (Jelenia Góra 
i Kamienna Góra). Była to najtańsza spośród 7 złożonych 

ofert. Opiewała na 1,24 mln zł (najdroższa była firma 
z Warszawy 1,49 mln zł). 

Na terenie szkoły podstawowej powstaną dwa boiska: 
jedno do piłki nożnej a drugie wielofunkcyjne (m.in. ko-
szykówka i siatkówka, tenis, badminton). Pierwsze będzie 
miało wymiary 30 na 62 metry i będzie pokryte syntetyczną 
trawą. Drugie natomiast będzie miało wymiary 19 na 32 
metry. Obok stanie również budynek z szatniami i sanita-
riatami. Powstanie także bieżnia ze skocznią w dal.

Całość będzie oświetlona i ogrodzona, z chodnikami, 
parkingiem i drogą dojazdową. Wszyscy mieszkańcy będą 
mieli swobodny i darmowy dostęp do kompleksu. Gmina 
zatrudni również trenera. Obiekt ma być gotowy do końca 
października.
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W związku z ukazaniem się artykułu: „Odpo-
wiedź na pytanie mieszkańca” w „Informatorze 
Piechowickim” maj 2009 proszę o umieszczenie 
mojego pisemnego sprostowania w całości w na-
stępnym numerze.

1. Moje pytanie brzmiało dlaczego to Urząd 
Miasta Piechowic po cichu nie informując o tym 
mieszkańców dokonał podwyżki ceny za wodę i ścieki 
w wysokości ponad 25%? A nie po co będziemy bu-
dować kanalizację?

– informację o zmianie ceny dostałem od 
KSWiK, który stwierdził, że to nie zmiana sprze-
dawcy (woda, ścieki) jest powodem podwyżki tyl-
ko cenę za wodę i ścieki ustalony w Urzędzie w 
Piechowicach i dlatego w dniu 12 maja 2009 uda-
łem się po odpowiedź do Urzędu.

W Urzędzie w Piechowicach informację tę po-
twierdził Zastępca Burmistrza, jego mgliste wyja-
śnienie dlaczego było to od razu 25% mnie nie 
przekonały.

Kiedy Zastępca Burmistrza poinformował 
mnie, że po wejściu do UE przyjęliśmy zobowiąza-
nie o uporządkowaniu gospodarki wodno-ścieko-
wej. Z tym się zgodziłem.

Nie przekonało mnie jednak jego tłumaczenie, że pie-
niądze uzyskane za podniesienie ceny za wodę i ścieki są 
potrzebne na tą inwestycje. Nie zgodziłem się też ze 
stwierdzeniem, że z powodu starej instalacji na te-
renie miasta ciągle pękają rury i ta podwyżka ma 
pokryć te koszty. Stwierdziłem, że płacąc za wodę 
i ścieki płacimy również za koszty utrzymania tej 
sieci, a więc i koszty wszelkich przeglądów, remon-
tów i napraw awaryjnych. O ile chodzi o budowę 
kanalizacji nie zgodziłem się również z tłumacze-
niem, że wszyscy mamy ponosić takie same kosz-
ty. Bo my mieszkańcy Piechowic, którzy jesteśmy 
podpięci do oczyszczalni ścieków już je od dawna 
płacimy.

Natomiast mieszkańcy tej części Piechowic, 
gdzie nie ma kanalizacji lub ci którzy zdecydowa-
li się na budowę tam domów, nie płacą za ścieki, 
czyli nie ponoszą kosztów ścieków . Zachodzi pyta-
nie co się dzieje z ich ściekami? Czy mają tak duże 
szamba? I to Oni są zainteresowani podpięciem 
do oczyszczalni, by nie ponosić kosztów opróż-
niania szamba. O to głównie chodzi w Unijnym 

zarządzeniu. Nie może tak być, by ktoś pobierał 
wodę i odprowadzał ścieki np. na pole lub nie pła-
cił za wywózkę śmieci adekwatną do liczby zamel-
dowanych osób tłumacząc się spaleniem swoich 
śmieci. A Urząd Miasta w Piechowicach robił mu 
prezent w postaci dodatkowego opodatkowania 
wszystkich jednakowo by tych co do tej pory tego 
nie płacili, nie narazić na zbyt wielkie koszty.

I z tym się nie zgadzam.
Jak Urząd Miasta w Piechowicach wprowadził 

stosowny przepis (tak jak to zrobiona w innych 
miastach), by stosowne służby mogły kontrolować 
czy każdy płaci za ścieki i śmieci (ma podpisaną 
stosowną umowę z uprawnioną firmą na wywóz 
zawartości szamba adekwatną do zużytej wody i 
wywóz śmieci w ilości adekwatnej  do ilości osób 
zameldowanych) nie będzie problemów z przepi-
sami obowiązującymi w Unii, a w lasach nie bę-
dzie dzikich wysypisk śmieci, nie trzeba będzie się 
uciekać do tego by szukać pieniędzy na podłącze-
nie do instalacji ściekowej, każdy płaci za swoje!

2. Prawdą jest również moje stwierdzenie „trze-
ba zmienić władzę” ale nie dlatego, że weszły przepi-
sy unijne. Tylko dlatego, żeby Ta władza nie wpa-
dła więcej na takie pomysły jak dodatkowe opodatkowa-
nia mieszkańców, by znaleźć pieniądze np. wybudo-
wanie nowej instalacji wodno-ściekowej, gazowej 

czy elektrycznej na terenach przeznaczonych pod 
budowę nowych domków jednorodzinnych. Nie-
stety takie odniosłem wrażenie z tłumaczenia Za-
stępcy Burmistrza. Na pożegnanie stwierdziłem, 
że ja na obecnych radnych już nie będę więcej 
głosował.

Chciałbym by władze miasta traktowały nas 
sprawiedliwie. Brakujących pieniędzy na rozwój 
miasta należy szukać gdzie indziej. Oddając tere-
ny na inwestycje należy wprowadzić takie podatki, 
by można za nie np. dofinansować budowę kana-
lizacji. A nie szukać pieniędzy u tych, co już za to 
płacą i dokładać tym, którzy tych kosztów nie po-
noszą, bo mamią swoje domy raz do roku płacą 
symboliczny podatek i reszta ich nie obchodzi.

3. Odnośnie „w Centrum nic się nie robi” to ja-
kieś nieporozumienie gdyż na ten temat nie roz-
mawiałem, pytałem się tylko dlaczego podwyższo-
no cenę za wodę i ścieki i tylko na ten temat mó-
wiłem, bo to mnie zbulwersowało.

Jak każdy mieszkaniec Piechowic widzę doko-
nania i starania Urzędu o poprawę wizerunku na-
szego miasta, bardzo mi się to podoba. Działania 
Urzędu na tym polu w pełni popieram ponieważ 
chcę mieszkać w zadbanym mieście. Przykro mi, 
że ktoś pomyślał, że tego nie dostrzegam.

Wiesław Murzyn

Szanowny Panie!

Dziękujemy za list. Forma pisemna pozwala precyzyjne wypowiadać swoje poglądy. Niestety 
mija się Pan z prawdą pisząc o wprowadzanych „po cichu” podwyżkach cen za wodę i ścieki. 
Decyzja o wstąpieniu do KSWiK nie była łatwa, dlatego Pani Burmistrz przekazywała informa-
cje w postaci otwartych listów i spotykała się z mieszkańcami (na zaproszenie radnych odbyło 
się kilka spotkań, o których pisaliśmy w IP).  Oczywiście ostateczna cena nie była wtedy jeszcze 
znana. Cena za wodę i ścieki, to matematyczne wyliczenie kosztów plus amortyzacja (której 
wcześniej gmina nie płaciła), zatwierdzone na sesji Rady Miasta przez RADNYCH minus dopła-
ty uchwalone w budżecie. Natychmiast po sesji wysokość cen za wodę i ścieki została ogłoszona 
w Informatorze Piechowickim.

I jeszcze jedno odnośnie do Pana przemyśleń. Chce Pan, aby dodatkowo opodatkowywać 
osoby inwestujące np. budujące nowe domy. Jest to możliwe tylko przez tzw. opłatę adiacencką. 
Rada Miasta Piechowice w roku 2008 odrzuciła w głosowaniu wprowadzenie tej opłaty.

Dziękujemy za uwagi! Każdy głos jest dla nas ważny.
Krzysztof Raczek

III Rajd Rowerowy Amatorów, któ-
ry odbył się  w Piechowicach 10 maja 
2009 podczas Sportowej Majówki był 
swego rodzaju preludium przed ro-
werowym szaleństwem, które miało 
dopiero nadejść. Bike Maraton – naj-
większa impreza rowerowa w Polsce 
wystartował w Piechowicach 6.czerwca 
2009 r. Pogoda nie była tak słonecz-
na jak w roku ubiegłym, zanosiło się 
nawet na deszcz, nie przeszkodziło to 
jednak ponad 800 uczestnikom sta-
nąć na starcie. 

A w mieście – baza noclegowa za-
pełniona przez miłośników rowero-
wego szaleństwa i ich rodziny,  w skle-
pach spożywczych pusto na półkach 
z napojami izotonicznymi, do startu 
coraz bliżej… Coraz bliżej do godziny 
zero…11.00 i wystartowali! Trzy dystan-

Piechowice na dwóch kółkach
se mini, mega i giga. Peleton zaczął się 
rozrzedzać, 10 km podjazdu w stronę 
Rozdroża Izerskiego wyłoniło czołów-
kę a błotniste ścieżki, śliskie kamie-
nie zaczynają robić swoje – są pierwsze 
upadki oraz pierwsi ranni, na szczęście 
bez poważniejszych kontuzji. 

Co jeszcze nas czeka w 2009 roku? 
25-26 lipca Pętla Karkonosko – Izer-
ska – dwudniowy maraton szosowy or-
ganizowany przez wybitnego polskie-
go kolarza Cezarego Zamanę. Będzie 
on rozgrywany na zasadach OS – jako 
odcinki specjalne  i jazda wspólna. 
Piechowice będą gospodarzem I Eta-
pu w sobotę  25 lipca OS: Piechowi-
ce – Stóg Izerski. Czy rekord podjaz-
du na Przełęcz Karkonoską, który 
w 2008 roku ustanowił Marek Galiński 
– 34 minuty i 28 sekund zostanie po-

bity? A może  olimpijczyk z Piechowic 
zdecyduje się na obronienie własnego 
rekordu lub nawet pokonanie same-
go siebie? 26 lipca wszystko będzie już 
jasne.

W lipcu również kolejna impreza 
rowerowa: Otwarte Mistrzostwa Pie-
chowic w Kolarstwie Górskim organi-
zowane przez KS Lechia Piechowice. 
Zapraszamy na rowerowy lipiec w Pie-
chowicach!

Radek Bieniek
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18 czerwca b.r. odbyła się uroczy-
stość zakończenia trzyletniego cyklu 
nauki. Żegnaliśmy kolejny rocznik 
naszej młodzieży. Uroczystość za-
szczycili swoją obecnością: Zastępca 
Burmistrza Miasta Pan Krzysztof Ra-
czek i Rodzice Trzecioklasistów. Z rąk 
Pana Krzysztofa Raczka uczennica 
Agnieszka Mirek odebrała statuetkę 
„Prymus w latach szkolnych 2006-2009 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła 
II  w Piechowicach”. Tytuł ten otrzymu-
ją uczniowie, którzy uzyskali średnią 
powyżej 5,0 przez trzy kolejne lata na-
uki. 

Nagrodzono również tych, którzy 
wykazali się wysokimi wynikami w na-
uce i wzorowym zachowaniem. Świa-
dectwo z biało-czerwonym paskiem 
otrzymali: Agnieszka Mirek (śr. 5,6), 
Małgorzata Grüning (śr. 5,09), Sylwia 
Kubielska (śr. 4,85), Krzysztof Zapa-
ła (śr. 4,7), Damian Piątkiewicz (śr. 
4,87), Michał Kapusta (śr. 4,8), Ad-
rian Cheba (śr. 4,8).

Pożegnanie absolwentów 
w Publicznym Gimnazjum 

im. Jana Pawła II
Nagrody odebrali też sportowcy, 

którzy reprezentowali  gimnazjum w 
wielu zawodach – nawet na szczeblu 
wojewódzkim: Piotr Skowron, Adrian 
Cheba, Paweł Mołczan, Marcin Kali-
nowski, Dawid Kandyda.

Wyróżniono uczniów, którzy dzia-
łali w kole teatralnym, a byli to: 
Agnieszka Mirek, Justyna Pściuk, Ra-
fał Tyburek, Dawid Zieliński, Mateusz 
Rutana oraz uczniów działających w 
Samorządzie Uczniowskim: Amade-
usza Kasprzaka, Annę Suszycką Mał-
gorzatę Szymków, Pawła Mołczana, 
Agnieszkę Mirek, Justynę Pściuk. Na 
tych uczniów zawsze można było li-
czyć! 

Gratulowano tym, którzy brali 
udział w konkursach i zajmowali czo-
łowe lokaty. I tak: Michał Miliszkie-
wicz pokonał gimnazjalistów z jele-
niogórskich szkół, zajmując I miejsce 
w konkursie  historycznym organizo-
wanym przez II LO im. C.K. Norwi-
da. Michał Kapusta i Agnieszka Mirek 

zajęli XII, a Aleksander Cieślik XIV 
miejsce w Ogólnopolskim Konkursie 
„MIX” z języka angielskiego..

  Dyrektor i Grono Pedagogiczne 
Publicznego Gimnazjum im. Jana 
Pawła II w Piechowicach gratulują 
Rodzicom wyróżnionych uczniów a 
wszystkim  składają serdeczne podzię-
kowania za trud włożony w wychowa-
nie młodzieży oraz zaangażowanie 
w pracę szkoły. Szczególne podzię-
kowania za życzliwość i pomoc na-
leżą się: Pani Agacie Kapuście, Pani 
Joannie Pulter, Panu Adamowi Spo-
lnikowi, Państwu Agnieszce i Piotro-
wi Piątkiewiczom, Pani Sabinie Szulc, 
Pani Elżbiecie Kasprzak, Pani Celinie 
Wryszcz, Pani Genowefie Przybycień 
oraz Pani Grażynie Żukowskiej.

Koniec roku szkolnego, to również 
czas podziękowań dla wspierających 
działania „Przyjaciół Szkoły”. Na to 
miano zasłużyła  Firma „Polcolorit”, 
która ufundowała płytki na remont 
szatni szkolnej, pan Grzegorz Rybar-
czyk, dzięki któremu zorganizowano 
na boisku szkolnym miasteczko mo-
torowerowe dla uczniów zdających 
na kartę motorowerową, pan Marek 
Popera, który ufundował stojaki do 
rowerów dla młodzieży dojeżdżającej 
z odległych zakątków miasta.

Dyrektor
E. Piątkiewicz-Pałka

           

Kolorowe Nutki najlepsze SZÓSTOKLASIŚCI 
NA CZWÓRKĘ

Za nami kolejny sprawdzian klas szó-
stych. Uczniowie przed wakacjami zdą-
żyli napisać sprawdzian, który potwier-
dza umiejętności, jakie zdobyli w ciągu 
ostatnich lat nauki. Przez godzinę mu-
sieli rozwiązać 25 zadań, za które mogli 
zdobyć maksymalnie 40 pkt. W teście 
brano pod  uwagę umiejętności pisa-
nia, czytania, rozumowania, korzysta-
nia z informacji i wykorzystania wiedzy 
w praktyce. Statystyczny szóstoklasista z 
Piechowic zdobył 23,4 pkt. Choć wynik 
ten jest dużo niższy niż w ubiegłym roku 
(28,1 pkt), to w porównaniu ze średnią 
krajową (22,6) czy wojewódzką (22,4) - 
wypada dobrze. Średnia ocen uczniów 
kończących szóstą klasę to 3,97 – czyli 
prawie „czwórka”. (mkam)

Bardzo pracowita okazała się dla człon-
ków zespołu końcówka roku szkolnego. 
Efekty całorocznej pracy mogliśmy zapre-
zentować uczestnicząc w licznych festiwa-
lach i koncertach. 

Ważnym wydarzeniem muzycznym nie 
tylko w życiu szkoły ale także i całego na-
szego miasta było zorganizowanie elimina-
cji regionalnych festiwalu piosenki „Rozdź-
więki 2009”. Była to okazja do prezentacji 
umiejętności wokalnych naszych uczniów.  
Spośród wielu uczestników do konkursu 
finałowego w Świdnicy zakwalifikowała się 
uczennica klasy 6a NATALIA LIS.  Uczest-
niczyła ona w  warsztatach wokalnych pro-
wadzonych przez znanych artystów (m.in. 
Artura Chamskiego – „Jak oni śpiewają”) 
oraz godnie reprezentowała naszą szko-
łę na Koncercie Galowym. Wydarzenie to 
było również okazją do integracji  naszego 
lokalnego środowiska poprzez udzielone 
wsparcie i pomoc rzeczową, za którą skła-
damy serdeczne podziękowania. 

Kolejnym sukcesem było zdobycie 
przez uczennicę klasy 6a Andżelikę Soliło 
1 miejsca w Festiwalu Piosenki Dziecięcej 
„Ósemka” w Teatrze Zdrojowym w Ciepli-
cach. Jest to festiwal o randze wojewódz-
kiej a w tegorocznej edycji wzięło udział aż 
74 solistów. 

Uwieńczeniem sukcesów wokalnych 
członków zespołu było zdobycie dwóch 

najwyższych nagród na Festiwalu Piosenki 
Polskiej „Głosowisko” w Jeleniej Górze.

1 miejsce zdobył  zespół „KOLOROWE 
NUTKI” oraz 1 miejsce w kategorii soli-
stów zdobyła NATALIA LIS. 

Dziękuję wszystkim młodym artystom 
za cały rok wytężonej pracy i liczę na rów-
nie duże zaangażowanie w przyszłym roku 
szkolnym. Szczególne podziękowania kie-
ruję do naszych absolwentek: NATALII 
DROŃ, NATALII LIS i ANDŻELIKI SO-
LIŁO,  które jak mało kto rozsławiały imię 
naszej szkoły i miasta podczas koncertów, 
festynów i pikników w całym regionie. Ży-
czymy dalszych sukcesów, powodzenia w 
nowych szkołach a wszystkim „KOLORO-
WYM” NUTKOM” udanych wakacji!                           

Wojciech Zarówny   

Burmistrz Miasta Piechowice
działając na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy 
z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz.1591 z późn. 
zm.) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce 
nieruchomościami (t.j. Dz.U.Nr 261 z 2004r. 
poz.2603 z późn. zm.) informuje, że w siedzi-
bie Urzędu Miasta Piechowice zostały wywie-
szone wykazy:
1. Nieruchomości przeznaczonych do sprzeda-

ży pod numerem RG-7125/9/09.
2. Nieruchomości przeznaczonych do dzierża-

wy pod numerem RG-72243/6/09.”
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Klasa III A  – wychowawca Sławomir Mackiewicz

Od  prawej stoją: Adam Pawłowski, Natalia Sołtyk, Klaudia Andura, Mariusz.Uryn, Da-
wid Kandyba, Kamila Dąbrowska, Oliwia Rak, Rafał Stemplewski, Mariusz Szulc, Mar-
cin Kalinowski (na zdjęciu zabrakło absolwentów: Adama Kordeusza, Damiana Błacho-
wicza, Kamili Górskiej, Żanety Klijanowicz).

Klasa III B – wychowawcy Joanna Małysz, Elżbieta Michalska

Od prawej stoją: Agnieszka Mirek, Justyna Pściuk, Sandra Nowak, Rafał Tyburek, Ewa 
Gawlik, Paweł Mołczan, Jakub Przybycień, Marta Gancarek, Katarzyna Ciołek, Klaudia 
Mioduszewska, Anna Suszycka, Małgorzata Szymków, Mateusz Szuba, Daniel Rutana, 
Dawid Zieliński, Jan Waraszko, Kamil Jezierski, Krzysztof Zapała, Piotr Skowron, Dawid 
Krachel, Adrian Cheba, Michał Kapusta, Patryk Szwinta, Damian Piątkiewicz.

Klasa III C – wychowawca Maria Tyszkiewicz-Wieja

Od prawej stoją: Magda Miliszkiewicz, Eliza Ciepielewska, Kornelia Mężyk, Emilia 
Daukszewicz, Sylwia Kubielska, Grzegorz Tośko, Michał Miliszkiewicz, Magda Wryszcz, 
Kasia Kołodziejczyk, Sandra Dudek, Oliwia Karwaczyńska, Amadeusz Kasprzak, Olek 
Ciślik, Tomasz Spolnik, Piotr Tomczyszyn, Sara Lachowicz, Anna Smagała, Mateusz Ja-
racz, Maja Żukowska.

O G Ł O S Z E N I A 
Sprzedam piec do ogrzewania 

centralnego. 
Więcej – tel. 075 / 76 17 529

* * * * *
Nowo otwarty sklep mięsny 

„U Asi”, 
ul. 22 Lipca 2 B 

(sklep naprzeciwko Apteki Panaceum) 
gorąco zaprasza. 
Godziny otwarcia 

pon. – pt. 8.00 – 17.00 
sobota  8.00-14.00. 

Zapraszamy - świeże 
mięsko mamy!

tel. 075/ 76 17 529

Łatwiej do
Michałowic 

Nowa tablica kierunkowa (na zdj.) 
umieszczona w pasie drogowym  przy 
hotelu „Barok”  od niedawna kieruje 
turystów jadących drogą krajową nr 3 
do Michałowic. Wcześniej wielu tury-
stów chcących dostać się do Michało-
wic, dojeżdżało aż do Szklarskiej Po-
ręby i dopiero tam orientowało się, że 
nie dojechało do celu.

Po trwającej kilka miesięcy kore-
spondencji z Generalną Dyrekcją 
Dróg Krajowych i Autostrad wreszcie 
udało się oznakować skręt do tego 
osiedla. Teraz turysta dojedzie do Mi-
chałowic bez problemu, a do Szklar-
skiej Poręby już nie przez pomyłkę, 
ale z wyboru. Cieszymy się, że w tej 
kwestii mogliśmy pomóc gestorom 
bazy noclegowej z Michałowic. 

To nie  wszystko, jeśli chodzi o in-
frastrukturę paraturystyczną – już 
wkrótce na turystów w Piechowicach 
czeka  lepsze oznakowanie szlaków 
rowerowych i konserwacja szlaków tu-
rystycznych. Radek Bieniek

Fot. Sławomir Mackiewicz



INFORMATOR PIECHOWICKI   •  czerwiec 20098

W niedzielę 21 czerwca na Wro-
cławskim Torze Wyścigów Konnych 
Partynice nasza gmina jako jedyna z 
powiatu jeleniogórskiego zaprezen-
towała swoje stoisko promocyjne na 
otwarciu Dni Dolnego Śląska 2009. 
Stoisko prezentowało się okazale, a 
ekspozycja szkła Marcina Zielińskiego 
oraz uruchomiony warsztat szlifierski  
wzbudzały duże zainteresowanie zwie-
dzających. Rozdawaliśmy czapeczki, 
baloniki, widokówki i inne materiały 
promocyjne oraz smakowity miodow-
nik z firmy „Halutek”. Nasze stoisko 
zostało również publicznie wyróżnio-
ne przez samego marszałka Marka Ła-
pińskiego.

Dla przypomnienia – Kryształowy 
Weekend został włączony do kalen-

Inauguracja Dni Dolnego Śląska za nami
darza obchodów Dni Dolnego Śląska 
jako jedno z 40 wydarzeń na terenie 
województwa i objęty kampanią re-
klamową w prasie, internecie, regio-
nalnej  TV, na bilboardach, reklamie 
outdoorowej, wydawnictwach pro-
mocyjnych wydawanych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Dolno-
śląskiego i kolportowanych w całym 
regionie.

Włączenie naszej imprezy w ten 
prestiżowy kalendarz Dni Dolnego 
Śląska jest wyróżnieniem dla naszej 
gminy i ogromnym przedsięwzięciem 
marketingowym, na jaki sami nie mo-
glibyśmy sobie pozwolić.

TVP Wrocław nagrywała też pro-
gram o Piechowicach, który został wy-
emitowany 25 czerwca.  

INFORMUJEMY
Spotkania klubowe w „Edenie” od-

bywają się od poniedziałku do piątku: 
poniedziałek godz. 18.00 – spotkania 
klubowe; środa godz. 17.00 grupa AL.-
ANON; czwartek godz.18.00 grupa 
AA; piątek godz. 17.00-20.00 spotkania 
otwarte dla wszystkich z problemem 
uzależnienia i wspóuzależnienia.

Dodatkowo w Punkcie Konsulta-
cyjnym Piechowickiego Ośrodka Kul-
tury każdy potrzebujący porady może 
ją uzyskać osobiście:

Poniedziałek godz. 15.00-17.00 ko-
rzystając z pomocy psychologa;

Wtorek godz. 15.00-19.00 uczest-
nicząc w spotkaniu indywidualnym 
lub grupowym z terapeutką od uza-
leżnień.

17.06.2009 r. w Cichej Dolinie od-
było się ognisko integracyjne dla 
wszystkich uczestników Akademii Po-
żytecznie Spędzanego Czasu.

Spotkanie rozpoczęło się zbiórką o 
godz. 16.00 przy Szkole Podstawowej 
nr 1, skąd pod czujnym okiem 
6 opiekunów grupa przema-
szerowała ścieżką edukacyjną 
do Cichej Doliny. Członko-
wie APSC aktywnie uczestni-
czyli w zabawach ruchowych 
a następnie wspólnie przygo-
towywali ognisko. Dla każde-
go przewidziano: kiełbaskę, 
napój i słodycze. Rozdano 
także certyfikaty za czynne 
uczestnictwo w APSC w roku 
szkolnym 08/09 i książeczki 
edukacyjne o Cichej Dolinie, 
które były prezentem od Nad-
leśnictwa Szklarska Poręba.

Frekwencja dopisała, przy-

Ognisko integracyjne APSC
było 39 uczniów na 54 uczestników 
APSC w tym roku szkolnym. Spotka-
nie przebiegło w bardzo miłej atmos-
ferze, co będzie można zobaczyć w ga-
lerii na stronie internetowej.

                 Wiesława Rak

Fot. Daniel Potkański

„POD CHMURKĄ”
Zapraszamy 25 lipca 2009.r. - godz. 16:00 
na plenerową imprezę „Pod Chmurką” .

W programie: atrakcyjne zabawy 
i konkursy z nagrodami, 

poczęstunek, dyskoteka i wiele innych...
Miejsce: POTOK – Górzyniec

*  *  *
Zapraszamy na wernisaż i wystawę 
malarstwa Elżbiety Lenart „Bajkowe 
Pejzaże”. Wernisaż odbędzie się 17 
lipca o godz. 17:00 w galerii „Cztery 
Pory Roku” Piechowickiego Ośrodka 
Kultury. Wystawa czynna: 17 lipca - 5 
sierpnia  od poniedziałku do piątku w 
godz. 10:00-17:00.

 * * *

Niepełnosprawni 
aktorzy

Zapraszamy chętnych do obejrze-
nia spektaklu pt. „Oskar i Pani Róża” 
wystawianego przez teatr osób niepeł-
nosprawnych „Arka” z Wrocławia w 
dniu 30.06.2009 r. o godz. 12.00 do 
POK. Miasto już po raz drugi gości ar-
tystów, którzy wystawiają spektakle dla 
osób niepełnosprawnych. W ramach 
programu dodatkowo organizowa-
ne są jednodniowe warsztaty – tera-
pia poprzez ruch i teatr. Uczestnicy 
warsztatów zapoznają się z takimi po-
jęciami jak: przestrzeń sceniczna, ko-
ordynacja ruchowa i ekspresja rucho-
wa. Program ma na celu odkrywanie 
własnych możliwości twórczych, po-
moc w wyzbywaniu się kompleksów, 
nieśmiałości, negatywnych emocji. 
Więcej informacji w MOPS, tel. 075 
75 48 924.
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Urząd Miasta w Piechowicach 
wzbogacił się o terenowe auto. Mer-
cedesa przekazała nieodpłatnie Straż 
Graniczna.

Mercedes pomoże w terenie

Terenowy mercedes od Straży Granicznej przyda się w trudnym terenie

Auto będzie użytkowane na potrze-
by miasta, a w szczególności przez wy-
dział zarządzania kryzysowego. W sy-
tuacji powodzi czy też innego wyda-

Jesteś rodowitym piechowiczani-
nem?

Urodziłem się w Kowarach, jednak 
od urodzenia mieszkam w Piechowi-
cach.

Jak przebiegała Twoja edukacja? 
Tu ukończyłem Szkołę Podstawo-

wą nr 1, następnie Technikum Elek-
troniczne w Jeleniej Górze, a studio-
wałem na Uniwersytecie Wrocław-
skim na kierunku socjologia - komuni-
kacja społeczna i badanie rynku, który 
ukończyłem w 2007 roku.

Twoją pasją jest fotografia - w czym 
się szczególnie specjalizujesz? 

Na studiach zainteresowałem się 
fotografią, w szczególności fotografią 
pejzażową. Z czasem przechodziłem 
falami fascynację fotografią repor-
tażową, portretem kreacyjnym i fo-
tografią koncertową. Moją pierwszą 
pracą związaną z fotografią była pra-
ca w Gazecie Wrocławskiej jako re-

Jego pasją fotografi a

porter, następnie otworzyłem własną 
działalność fotograficzną, którą pro-
wadzę do dziś.

Jakim sprzętem się posługujesz w 
swojej pracy?

Od początku pracuję na sprzęcie 
Canona.

Co szczególnie lubisz fotografo-
wać?

Zawodowo zajmuję się przede 
wszystkim fotografią reklamową. W 
chwilach wolnych staram się rozwijać 
swoje pasje związane z fotografią nie-
komercyjną. 

Co jest wg Ciebie najtrudniejsze w 
fotografowaniu?

W sumie wszystko zaczęło się przy-
padkowo, jednak dziś mogę powie-
dzieć że dzięki temu robię to co lubię i 
sprawia mi to przyjemność. Bardzo lu-
bię swoją pracę, więc nie myślę o niej w 
kategoriach  „łatwa” czy „ciężka”.

A co lubisz robić w wolnych chwi-
lach?

Obecnie nie mam zbyt wiele wolne-
go czasu na spacery po górach, mam 
już prawie ośmiomiesięczną córeczkę 
i wolny czas staram się poświęcić na 
spędzanie go z żoną i córeczką. 

Gdzie można zobaczyć Twoje zdję-
cia?

Więcej moich zdjęć można zoba-
czyć na stronie www.k-artpolska.pl.

Dziękuję za rozmowę.

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

Z Markiem Koprowskim – fotografikiem, rodowitym 
mieszkańcem Piechowic rozmawia Radek Bieniek

PARKING, fot. Marek Koprowski

rzenia, gdzie konieczna jest szybka in-
terwencja, pojazd bardzo się przyda. 
Dzięki napędowi na 4 koła autem ła-
twiej będzie dojechać do trudno do-
stępnych miejsc np. do ujęcia wody w 
Górzyńcu, czy też do niektórych czę-
ści Michałowic. 

Straż Graniczna w Lubaniu rozdała 
samorządom i innym jednostkom bu-
dżetowym 58 pojazdów. Każdy mógł 
zgłosić swoje zapotrzebowanie na 
konkretny pojazd. Oprócz aut tere-
nowych do wzięcia były również samo-
chody osobowe, motocykle, a nawet 
jedna ciężarówka.

Wnioski o przekazanie sprzętu zło-
żyło wiele podmiotów z całej Polski, 
jednak pierwszeństwo miały lokalne 
samorządy i instytucje – wyjaśnia kpt 
Joanna Woźniak, rzecznik Łużyckie-
go Oddziału Straży Granicznej w Lu-
baniu.

Pogranicznicy rozdają sprzęt, bo 
cała formacja przechodzi reorganiza-
cję i część jednostki w Lubaniu będzie 
przekształcona w Ośrodek Szkoleń 
Specjalistycznych Straży Granicznej.

Fot. Radek Bieniek
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•  SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT •

Radek Paradowski z Piechowic wy-
grał wszystkie biegi, w których wystar-
tował w tym sezonie. Były to: Cross 
Cieplicki, piechowicka edycja Polska 
Biega, zawody we Wleniu. Brał tak-

Radek dobrze biega i gra w piłkę nożną.

Szybki Radek

Podium 
dla uczniów
Wysokie trzecie miejsca zajęli 

chłopcy i dziewczęta ze Szkoły Pod-
stawowej w Piechowicach w Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej. 

W tegorocznym współzawodnic-
twie sportowym szkół podstawowych 
powiatu jeleniogórskiego sklasyfiko-
wano 21 szkół. Trzy pierwsze szkoły 
w obu kategoriach otrzymały pucha-
ry ufundowane przez starostwo.

Również trzecie miejsce zajęli 
piechowiccy chłopcy w Powiatowej 
Gimnazjadzie Młodzieży. Dziewczę-
ta z gimnazjum uplasowały się na 9 
pozycji.

W słoneczną sobotę 13 czerwca od-
była się już V edycja turnieju koszy-
kówki ulicznej – TRIO Basket Piecho-
wice 2009. Inicjatorami turnieju są 
bracia Jakub i Daniel Potkańscy repre-
zentujący Klub Sportowy Lechia 
Piechowice – organizatora im-
prezy. W turnieju wystartowało 
20 drużyn w trzech kategoriach: 
open – 9, gimnazjum – 7 oraz 
szkoła podstawowa – 4 drużyny. 
Zwycięzcami w kategorii open 
została drużyna z Kowar OTPJB. 
Wśród gimnazjalistów najlepsi 
okazali się Stilarze marzeń. Zbó-
je z Piechowic w składzie: Woj-
ciech Wójcik, Paweł Krajewski 
oraz Michał Piwowarski zostali 
najlepszą drużyna wśród pod-
stawówek. Podczas turnieju ro-
zegrane zostały dwa konkursy – Fot. Daniel Potkański

Pograli w kosza rzutów za 3 punkty i rzutów z czterech 
metrów. W drugim konkursie trzecie 
miejsce zajął Aleksander Raczek z Pie-
chowic. Wszyscy uczestnicy turnieju 
otrzymali pamiątkowe koszulki oraz 
gadżety ufundowane przez licznych 
sponsorów, którym organizatorzy ser-
decznie dziękują za wsparcie.

Do udanych mogą zaliczyć kolarze 
górscy Lechii Piechowice czerwcowe 
starty. 

Michał Grynienko zajął 3 miejsce 
w kategorii junior podczas Mistrzostw 
Dolnego Śląska MTB XC, jakie roze-
grano 14 czerwca w Nowej Rudzie. 
Adam Drahan wygrał trzy wyścigi: dwa 
Bike Maratony w Piechowicach i Jele-
niej Górze, oraz czteroetapowy Bike 
Adventure. Jakub Danielski zajął trze-
cie miejsca w Bike Adventure, oraz w 

że udział w sztafecie Kwietnego Bie-
gu. Radek chodzi do klasy sportowej 
w gimnazjum nr 3 w Jeleniej Górze. 
Kilka razy startował jako reprezentant 
szkoły w biegach na dłuższych dystan-
sach od 800 do 2000 metrów. Obec-
nie trenuje biegi w jeleniogórskim 
MKL 12, jednak nie startuje jako re-
prezentant klubu. Treningi odbywają 
się 2 lub 3 razy w tygodniu.

Radek od ośmiu lat gra w piłkę noż-
ną w klubie sportowym Karkonosze w 
Jeleniej Górze.

– Gram na pozycji lewego pomoc-
nika i z tej racji biegam najwięcej na 
boisku. Stąd taka dobra kondycja bie-
gowa – wyjaśnia.

W tygodniu są trzy treningi piłkar-
skie, z których każdy trwa od 1,5 do 
2 godzin. Ponadto w sezonie w każdą 
sobotę odbywają się mecze. Być może 
w czasie wakacji Radek weźmie udział 
w testach w klubie Śląsk Wrocław. 

Młodzi piłkarze 
w Upicach

Udane starty kolarzy obu maratonach. Lechia zwy-
ciężyła w klasyfikacji drużyno-
wej BA. Oprócz dwójki wymie-
nionych zawodników w skła-
dzie znaleźli się także Krzysz-
tof Baran, Jacek Jędrasiewicz 
i Cezary Zahorski. W marato-
nie w Jeleniej Górze podczas 
Mistrzostw Polski Nauczycieli 
najlepszy w swojej kategorii 
wiekowej był Przemek Nie-
dbalski.

Więcej o startach zawodni-
ków Lechii na stronie klubo-
wej www.kslechia.prv.pl

6 marca młodzi piłkarze KS Lechia 
Piechowice pojechali do Upic w Cze-
chach. Wzięli tam udział w meczach 
towarzyskich w ramach obchodów 
100-lecia klubu Sparta Upice. 

Na zdjęciu drużyna razem z trene-
rem.

Fot. Bogusław Czyż

Fot. Daniel Potkański
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Wakacje 2009
W CZASIE WAKACJI 
NIE MUSISZ SIĘ NUDZIĆ !

������
Piechowicki Ośrodek Kultury zaprasza:

   od 30 CZERWCA do 31 LIPCA  
w godz. 10.00-14.00

• PONIEDZIAŁEK – zajęcia plastyczne (sala widowiskowa 
POK/prowadzący A. Kalisz)

• WTOREK – wycieczka „Poznaj Piechowice” (zbiórka w 
POK/prowadzący A. Mazur)  

• ŚRODA –  zajęcia z książką i komputerem (zbiórka w  
bibliotece/prowadzący K.Szczap)

• CZWARTEK – „Kuchnia artystyczna” (sala widowiskowa 
POK/prowadzący D. Kaczorowska)

• PIĄTEK – gry, zabawy, łamigłówki (sala widowiskowa lub  
plener/prowadzący A. Mazur)

UWAGA:
1. Zapisy dzieci na zajęcia wakacyjne: poniedziałek – czwartek w 

godz. 11.00-17.00  w Miejskiej Bibliotece Publicznej lub w punk-
cie IT 

2. Prosimy, aby dzieci które będą  przychodzić na zajęcia zabrały z 
domu drugie śniadanie, napoje i owoce zapewnia organizator.

3. Na wycieczkę dodatkowo wymagana  jest zgoda rodzica w for-
mie pisemnej.

4. Liczba miejsc ograniczona.
5. Przez cały czas trwania wakacji czynne są ogólnie dostępne sta-

nowiska komputerowe w Miejskiej Bibliotece Publicznej – 2 sta-
nowiska komputerowe (czynne: poniedziałek-czwartek w godz. 
9.00-17.00, piątek 9.00 -14.00)  w czytelni internetowej – 3 sta-
nowiska komputerowe (czynne: wtorek-piątek w  godz. 16.00-
20.00, soboty 10.00-14.00)

Ewa Szmel wygrała górski maraton nocny, jaki odbył się 
20 czerwca w Boguszowie-Gorcach. Była najlepsza wśród 
kobiet. Ponad 200 zawodników i zawodniczek wystartowa-
ło o godz. 22 z rynku. Trasa wiodła górskimi szlakami, la-
sami i polami. Każdy zawodnik miał ze sobą kilka latarek, 
bowiem inaczej po prostu nie wiedziałby, którędy biec.

- To bardzo ciężkie, a wręcz ekstremalne zawody. Każdy 
jest zdany praktycznie wyłącznie na siebie. Miałam latarkę 
na głowie tzw. czołówkę, która świeciła pod nogi, drugą w 

ręku, którą szukałam 
oznaczeń kierunku 
trasy biegu, a trzecią 
rezerwową w kiesze-
ni – opowiada Ewa 
Szmel, której prze-
biegnięcie 42 km i 
195 metrów w ciem-
nościach zajęło nie-
całe 5 godzin. Ewa 
na mecie pojawiła się 
przed 3 w nocy.

– To drugie moje 
zwycięstwo w tym 
maratonie, w którym 
startowałam już 9 razy 
– cieszy się biegaczka 
z Lechii Piechowice i 
jednocześnie miejska 
radna, szefowa komi-
sji sportu.

14-letnia Karolina 
Cierluk, najmłodsza 
zawodniczka sekcji ko-
larskiej Lechii, znako-
micie spisuje się na tra-
sach wyścigów. 

Wygrała już trzy ma-
ratony w swojej katego-
rii wiekowej: w Bogu-
szowie-Gorcach, Pie-
chowicach i Jeleniej 
Górze.

– Karolina jest bar-
dzo ambitna i ma duże 
szanse na osiąganie 
znakomitych wyników 
również w przyszłości – 
mówi trener dziewczy-
ny, Bogusław Sieniuć 
(oboje na zdjęciu).

Karolina wygrywa

Fot. Bogusław Czyż

Ewa trzecia w biegu nocnym
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