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Z prac burmistrza
Szanowni Państwo, mam nadzieję, 

że moje comiesięczne krótkie i wy-
cinkowe przecież sprawozdania przy-
bliżają mieszkańcom obraz tego, co 
dzieje się w naszym mieście. 

Mam też nadzieję, że ci którzy 
twierdzą, iż nie obchodzi ich z kim 
i po co spotyka się burmistrz są 
w mniejszości.

1-2 października uczestniczyłam 
w Konwencie Wójtów Burmistrzów 
Starostów i prezydentów Regionu 
Jeleniogórskiego, w czasie którego 
odbyło się spotkanie z Wicemarszał-
kami Województwa Dolnośląskiego 
p. Jerzym Łużniakiem oraz p. Stani-
sławem Longawą. Omawiano tematy 
dot. zagospodarowania przestrzenne-
go oraz wykorzystania najnowszych 
technologii w turystyce. Dzień drugi 
Konwentu poświęcony był współpra-
cy samorządów z EnergiąPro.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
na uroczystym spotkaniu wręczyłam 
jak corocznie nagrody burmistrza 
miasta sześciorgu wyróżniającym się 
w pracy dydaktyczno-wychowawczej 
nauczycielom. Uczestniczyłam także 
w ceremonii ślubowania uczniów klas 
pierwszych szkoły podstawowej

Wzięłam udział w piechowickim 
Dniu Seniora, w czasie którego po-
dziękowałam Zarządowi ZERiI w Pie-
chowicach za przyznane mi przez Za-
rząd Główny  Polskiego

ZERiI Złotej Odznaki Honorowej 
za wspieranie działań Związku.

Wręczałam nagrody uczestnikom 
Mistrzostw Karkonoszy i Parady Ro-
dzinnej w Nordic Walking, które od-
były się w Michałowicach. Imprezie 
towarzyszyły Mistrzostwa Piechowic 
w Kolarstwie Górskim zorganizowane 
przez KS Lechia (na zdjęciu).

Niewątpliwie najważniejszym wy-
darzeniem mijającego miesiąca jest 
oddanie do użytku kompleksu spor-
towego Orlik 2012 wybudowanego 
w 2/3 ze środków pozabudżetowych. 
Koszt całego przedsięwzięcia to po-
nad 1,3 mln zł. Użytkownicy boisk 
będą mogli z nich korzystać pod wa-
runkiem przestrzegania regulaminu 
i pod okiem instruktora. Nie może 
być mowy o „dzikich” użytkownikach, 
tak jak o miało miejsce jeszcze przed 
oddaniem obiektu do użytku. 

Warto także zwrócić uwagę na do-
posażenie w październiku placu za-
baw przy ul. 22 Lipca i miejsc zabaw 
na Osiedlach w nowe zabawki i urzą-
dzenia. Mam nadzieję, że ucieszy to 
najmłodszych mieszkańców Piecho-
wic.

Poprawi się również stan dróg miej-
skich, bowiem dzięki pozyskaniu 500 
tys. zł ze środków MSWiA i dołożeniu 
z kasy miasta 125 tys. zł rozpoczął się 
remont ulicy Słonecznej i Kolejowej, 
a wkrótce ulicy Kolonijnej na najbar-
dziej zniszczonych odcinkach. 

Poprawi się bezpieczeństwo dojścia 
dzieci do przedszkola nr  1 po remon-
towanym aktualnie chodniku i miesz-
kańców Dolnych Piechowic, gdzie 

wymieniany jest chodnik wzdłuż uli-
cy Żymierskiego w 1/2 finansowany 
przez miasto.

 Rozpoczęła się modernizacja 
SUW, o czym szerzej w bieżącym nu-
merze IP.

Mam nadzieję, że po październi-
kowym ataku zimy, listopadowa aura 
pozwoli na bezproblemowe zakoń-
czenie w/w inwestycji. 

W listopadzie zapraszam: 
5.11.09 – laureatów wakacyjnego 

konkursu dla właścicieli ogrodów na 
podsumowanie konkursu i wręczenie 
nagród. Imienne zaproszenia zostaną 
Państwu wkrótce doręczone. Liczę na 
niezawodne przybycie

10.11.09 – wszystkich mieszkańców 
do POK na uroczystość z okazji Świę-
ta Niepodległości.

Ponieważ wkrótce spotkamy się na 
grobach naszych bliskich, życzę Pań-
stwu, aby ten czas był pełną  pięknych 
wspomnień podróżą w czasie.

Z wyrazami szacunku 
burmistrz Piechowic

Zofia Grabias-Baranowska

 W okresie jesienno-zimowym szcze-
gólnie zwracamy uwagę na oświetle-
nie ulic. Część lamp oświetleniowych 
jest własnością Miasta Piechowice, po-
zostałe należą do EnergiiPro Gigawat. 
Sukcesywnie od roku 2007 wymienia-
my oprawy oświetleniowe na nowe, 
świecące jaśniej i zużywające tylko 70 
watt. O wymianie lamp na ulicy Ży-
mierskiego, Szkolnej, Nadrzecznej, 
Kościuszki, Piastowskiej, Pakoszow-
skiej, Kolonijnej, Śnieżnej – już pi-
saliśmy. Dostawione zostały również 
nowe punkty świetlne sfinansowane 
ze środków gminnych. Teraz oczeku-
jemy na realizację zobowiązań firmy 
EnergiaPro Gigawat, z którą podpisa-
liśmy umowę na tzw. „wyższy standard 
oświetlenia”.  Prościej pisząc – za wyż-

Kiedy rozbłyśnie światło na ulicach 
Śnieżnej, Górnej i Polnej?

sze opłaty EnergiaPro Gigawat dosta-
wi dodatkowe punkty oświetleniowe 
w części , która nie należy do Gmi-
ny Miejskiej Piechowice. Porozumie-
nie podpisaliśmy w roku 2008 i cze-
kamy… czekamy… czekamy.  Doku-
menty wędrowały do Jeleniej Góry, 
Wrocławia, Katowic. Obecnie opraco-
wana jest dokumentacja projektowa 
i uzyskiwane są uzgodnienia. Ozna-
cza to dla Gminy i Mieszkańców, że 
EnergiaPro Gigawat wywiąże się ze 
swoich zobowiązań prawdopodobnie 
w roku 2010.

Wydłużanie się realizacji zobowią-
zania wobec Miasta Piechowice  to 
m.in. efekt powstania giganta ener-
getycznego TAURON, od  którego 
EnergiaPro Gigawat kupuje energię 

po tak wysokich cenach, że brakuje 
środków na inwestycje – opisywała to 
Gazeta Wyborcza w dniu 8 sierpnia 
br. w artykule „EnergiaPro wyciskana 
przez Tauron jak cytryna”.

I na koniec jeszcze jedna informa-
cja: roczne koszty oświetlenia uliczne-
go to ponad 400 tys. złotych. 

Krzysztof Raczek

Drożej za ciepło
Spółdzielnie mieszkaniowe zakończy-

ły przygotowania do sezonu grzewczego i 
wprowadzenia nowych stawek za ogrzewa-
nie. Obowiązują one od października.

– Rachunki mieszkańców wzrosną o ok. 
15%. O tyle bowiem wzrosły ceny gazu – 
mówi Stanisław Gwizda, prezes Zarządu 
Nieruchomości Wspólny Dom w Piecho-
wicach.

70% budynków zasilanych jest z czte-
rech kotłowni gazowych. Pozostałe mają 
piece i te zasilane są węglem.
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Rada
uchwali³a...

stacji energetycznych należących do posterunku 
w Piechowicach zostało uszkodzonych przez 
październikowe opady śniegu.9L ICZBA 

NUMERU

• Rozwiązanie porozumienia dot. 
MZK i zgodę na zawarcie nowego po-
rozumienia komunalnego dotyczące-
go transportu zbiorowego

W wyniku przekształcenia jelenio-
górskiego MZK w spółkę konieczne 
stało się wynegocjowanie warunków 
współpracy z nowym podmiotem. Na 
podstawie uchwały Rady, MZK dalej 
będzie zapewniał transport publiczny 
na terenie naszego miasta.

Uchwała nr 262/XLIV/09 z dnia 24 
września 2009 r. w sprawie rozwiązania 
porozumienia komunalnego zawartego w 
dniu 15 marca 1996 roku

Uchwała nr 263/XLIV/09 z dnia 24 
września 2009 r. w sprawie wyrażenia zgo-
dy na zawarcie porozumienia komunalne-
go dotyczącego lokalnego transportu zbioro-
wego

• Zatwierdzenie projektu systemo-
wego pt.”Nowa Szansa” finansowane-
go ze środków EFS

Projekt opracowany został przez 
MOPS, a jego celem jest rozwijanie in-
tegracji społecznej i działania na rzecz 
osób zagrożonym wykluczeniem spo-
łecznym. 

Uchwała nr 261/XLIV/09 z dnia 
24 września 2009 r. w sprawie zatwier-
dzenia nowego projektu systemowe-
go pt. „Nowa Szansa”, finansowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki 200702013 w ramach 
Priorytetu VII stanowiącego realizację 
działania 7.1. na rok 2009 

• Zaciągnięcie kredytu długotermi-
nowego

Zaciągnięto kredyt w wysokości 350 
tys. zł na remont: nawierzchni ul. Ko-
lejowej, części ul. Kolonijnej oraz ul. 
Słonecznej, części zabudowy regula-
cyjnej i ubezpieczeniowej cieku wod-
nego przy ul. Zawadzkiego, chodnika 
przy ul. 1-go Maja, doposażenie i za-
bezpieczenie placu zabaw przy ul. 22 
Lipca oraz budowę Centrum Turysty-
ki i Rekreacji w Piechowicach.

Uchwała nr 266/XLIV/09 z dnia 24 
września 2009 r. w sprawie zaciągnięcia 
kredytu długoterminowego

Pełen tekst wszystkich uchwał 
przeczytasz na stronie:  http://

piechowice.bip.pbox.pl/public/
Uchwały udostępnia także Biuro 
Rady Miasta w godzinach pracy 

Urzędu Miasta. Zapraszamy!

Oprac.: [BRM, mkam]

Niespodziewianie duże opady śnie-
gu, jakie nawiedziły region w połowie 
października nie ominęły Piechowic. 
Łamiące się drzewa i gałęzie padały na 
linie energetyczne, co spowodowało 
braki w dostawie prądu.

W najgorszym momencie bez prą-
du pozostawało 100 tysięcy mieszkań-
ców Kotliny Jeleniogórskiej, w tym 
kilka tysięcy mieszkańców Piechowic. 
W samym mieście i okolicy pierw-
sze uszkodzenia na liniach średniego 
napięcia zanotowano ok. godz. 1:00 
w nocy z 14 na 15 października. Od tej 
pory brygady naprawcze EnergiiPro 
zostały postawione w stan pogotowia 
i rozpoczęły prace nad przywracaniem 
zasilania mieszkańcom regionu.

– Sytuacja była bardzo trudna. Pada-
jący śnieg powodował naginanie gałę-
zi drzew, które, dotykając linii energe-
tycznych, powodowały zwarcia – wyja-
śnia Ewa Styczyńska z EnergiiPro.

Pod ciężarem śniegu łamały się ko-
nary i całe drzewa, które spadały na li-
nie energetyczne i je zrywały.

W samych Piechowicach wyłączo-
ne były 3 linie średniego napięcia 
i 9 stacji. Część miasta nie była pozba-
wiona prądu, gdyż nie wszyskie linie 
średniego napięcia zostały uszkodzo-
ne. Usuwanie awarii przedłużało się, 
ponieważ po naprawie linii i załączeniu 
odbiorców zdarzało się, że naprawiona 
linia ponownie była zrywana przez spa-
dające drzewa.

Pracownicy EnergiiPro pracowa-
li bez przerw codziennie po 14-18 go-

Zamieszanie przez brak prądu
dzin, dokładając wszelkich starań, aby 
usuwanie awarii potrwało możliwie jak 
najkrócej w zaistniałych warunkach. Ży-
wioł jest czasem niestety nie do okieł-
znania.

Spadające drzewa zrywały nie tylko 
linie energetyczne. Zatarasowały rów-
nież przejazd dla pociągów na trasie 
Piechowice-Szklarska Poręba. Przez pe-
wien czas nie kursowały pociągi na tra-
sie z Piechowic do Szklarskiej Poręby. 

– Przerwom w komunikacji winne 
są drzewa spadające przez dwa dni na 
tory. Nasze ekipy ratunkowe usuwały je 
cały czas – wyjaśnia Jerzy Karcz, zastęp-
ca naczelnika sekcji przewozów regio-
nalnych w Jeleniej Górze.

W pierwszej kolejności jednak ekipy 
usuwały drzewa z najbardziej uczęszcza-
nych tras.

Z powodu braków w dostawie ener-
gii spore straty ponieśli przedsiębiorcy z 
Piechowic. Część sklepów była zamknię-
ta przez prawie dwa dni. Rozmroziła się 
część towarów, bo zamrażarki nie miały 
zasilania. Nie działał zakład wulkaniza-
cyjny, a z powodu opadów śniegu bar-
dzo wiele osób chciało zmienić opony 
na zimowe. Niestety nie mogli tego zro-
bić na miejscu. Każdy z poszkodowa-
nych przedsiębiorców może co praw-
da napisać skargę na zaistniałą sytuację 
do EnergiiPro, jednak ma niewielkie 
szanse na uzyskanie odszkodowania. 
W umowach o dostawie energii są bo-
wiem zapisy mówiące o podobnych 
sytuacjach, kiedy prądu brakuje nie 
z winy EnergiiPro, lecz z powodu tzw. 
siły wyższej (tu pogody). 

– Nie mieliśmy prądu przez 3 dni z małymi przerwami. Z tego powodu ponieśliśmy spore 
straty – mówi Andrzej Ciepiela z piekarni „Halutek”.
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AUTO SERWIS 
Tel. 075 76 12 108
58-573 Piechowice
Os. Piastów 1
–  wulkanizacja
–  mechanika 
    pojazdowa
–  blacharstwo                          
Czynne:
Pon.-pt. – godz. 8-17
Sob. – godz. 8-14

Becikowe zaświadczenie
Miejski Ośrodek Pomocy Spo-

łecznej w Piechowicach informu-
je, że Rozporządzeniem Ministra 
Zdrowia z dnia 18 września 2009 r.   
w sprawie formy opieki medycznej 
nad kobietą w ciąży, uprawniają-
cej do dodatku z tytułu urodzenia 
dziecka (Dz. U. z dnia 1 paździer-
nika 2009 r.) został wprowadzony 
wzór zaświadczenia lekarskiego, 
które należy dołączyć do wniosku 
o przyznanie jednorazowej zapo-
mogi z tytułu urodzenia dziecka  po 
1 listopada 2009 roku. Wzór za-
świadczenia można pobrać  w sie-
dzibie MOPS Piechowice.

Sprzątanie Świata 2009 
W dniu 18 września 2009 na te-

renie naszej gminy została przepro-
wadzona akcja „Sprzątanie Świa-
ta 2009” pod hasłem Pomagajmy 
Ziemi – codziennie! ☺ – Kampa-
nia na rzecz Zrównoważonego Roz-
woju. W akcji wzięły udział dzieci 
i młodzież ze szkół i przedszkoli 
(łącznie 586 osób). 

Dzieci i młodzież wyposażone były 
w jednorazowe rękawiczki i worki 
o pojemności 60 i 120 litrów. 
Oczyszczone zostały m.in. niektóre 
szlaki  turystyczne, skwery, tereny 
zielone itp. Podczas akcji zebrano 
5,4 m3  śmieci, tj. ok. 5 kontenerów 
na odpady o pojemności 1100 l.

Stosownie do wniosku spółki 
„Wspólny Dom” zostało przygotowa-
ne zarządzenie nr 78/2009 Burmi-
strza Miasta w sprawie ustalenia stawki 
czynszu za najem lokali mieszkalnych 
wchodzących w skład mieszkaniowego 
zasobu Gminy Piechowice. Mieszkańcy 
oczekują remontów i jednym z podsta-
wowych źródeł finansowania tychże są 
czynsze. Od stycznia stawka podstawo-
wa za 1 m2 powierzchni użytkowej bę-
dzie wynosić 1,60 zł. To znacznie poni-
żej kwoty dopuszczalnej prawnie, usta-
lanej przez wojewodę (obecnie 7,74 
zł) oraz stawek w okolicznych gminach 
(np. Stara Kamienica 2,00 zł, Podgó-
rzyn 2,44 zł, Janowice Wielkie 2,88 zł, 
Kowary 2,95 zł, Mysłakowice 3,00 zł, 

Piechowickie czynsze za mieszkania komunalne mimo podwyżki 
wciąż będą należeć do najniższych w województwie

AKTUALIZACJA CZYNSZÓW 
Szklarska Poręba 3,31 zł). Od staw-
ki podstawowej liczy się zwiększenia i 
zmniejszenia, stosownie do standardu, 
jaki posiada zajmowany lokal. Maksy-
malnie kwota czynszu wyniesie 180% 
stawki bazowej tj. 2,88 zł za 1 m2 dla lo-
kali o najwyższym standardzie – takich 
mieszkań jest tylko 34, gdyż w większo-
ści zostały już wykupione. W związku 
ze zmianą stawki bazowej wzrasta też 
czynsz w lokalach socjalnych do 0,80 
zł za metr kwadr. W sumie zmiany do-
tyczyć będą 314 mieszkań. Nadmienić 
należy, że najemcy mogą starać się o 
przyznanie dodatku mieszkaniowego – 
informacje można uzyskać w Urzędzie 
Miasta w pok. nr 1.

 Oprac. D. Iwanek, [mkam]

Rozpoczął się remont chodnika przy ul. Żymierskiego w dolnej części Pie-
chowic. Prace obejmą 685 metrów po prawej stronie w kierunku Jeleniej Góry, 
pomiędzy skrzyżowaniem z ul. Słowackiego, a skrzyżowaniem z ul. Świerczew-
skiego. Rozebrane zostaną dotychczasowe, zniszczone fragmenty i położony 
nowy chodnik z kostki betonowej szarej wraz z krawężnikami. Dodatkowo prze-
widziano wykonanie schodów betonowych z chodnika do budynku nr 25.  Re-
mont finansowany jest w równych częściach przez Gminę i Dolnośląską Służbę 
Dróg i Kolei; wartość robót to ponad 176 tys. zł. Prace budowlane potrwają do 
15 grudnia. Za przejściowe utrudnienia w ruchu przepraszamy.

Remont chodnika

„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 siedzibie 
Urzędu Miasta Piechowice zostały wywieszone wykazy:
1. Nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży pod numerami RG-7125/11/09 i RG-7125/12/09. 
2. Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerami RG-72243/9/09 i RG-

72243/10/09.”

STOMATOLOG
Małgorzata Krzemińska

ul. Orzeszkowej 23
tel. 75 75 35 583

kom. 601 96 00 60
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przystępuje do realizacji tego zadania 
w dwu etapach:

I odbudowa ujęcia wody i budowa 
stacji uzdatniania wody  

II etap wymiana wodociągu przesy-
łowego 

Niestety II etap odwlekany w czasie 
nie doczekał się realizacji w terminie 
i został jako  kilkakrotnie aneksowane 
zobowiązanie wobez WFOŚiGW prze-
kazany nowemu burmistrzowi. W  wy-
niku negocjacji zmieniono zakres rze-
czowy zadania na opisany powyżej i do 
końca b.r. zostanie ono zakończone. 

W roku 2010 planuje się dalsze pra-
ce mające na celu poprawę działania 
SUW, a tym samym poprawę jakości 
wody w naszym mieście. Mając powyż-
sze na uwadze władze miasta proszą 
mieszkańców ulic, na których toczą 
się prace o cierpliwość i wyrozumia-
łość.

Pijana dróżniczka pilnowała bezpieczeństwa

 Trwa „Modernizacja Stacji Uzdat-
niania Wody” - inwestycja, która ma na 
celu poprawę jakości wody w Gminie 
Piechowice. Modernizacja będzie po-
legać na zautomatyzowaniu działania 
technologii SUW. Od momentu wy-
budowania SUW, analizy wody uzdat-
nionej musiały być wykonywane przez 
pracowników ręcznie. Przy stabilnej 
wodzie, po kilku dniach analiz uda-
wało się uzyskać dobrą jakość wody, 
jednak problemy zaczynają się przy 
zmianach parametrów wody surowej 
(pH, przewodność, barwa, mętność, 
twardość). Przede wszystkim podczas 
opadów deszczu, roztopów itp. pomi-
mo usilnych starań pracowników ob-
sługujących SUW, utrzymanie właści-
wej jakości wody jest bardzo trudne. 
Do końca listopada zrealizowana zo-
stanie automatyczna korekta pH oraz 
zamontuje się  mieszacze statyczne 
i nowe pompy dozujące sprzężone 
z automatyką, co ma główny wpływ na 
odpowiednie działanie technologii 
SUW oraz jakość wody. 

W roku bieżącym zostanie tak-
że wykonany wodociąg przesyłowy 
o łącznej długości 886,20 m  któ-
ry połączy Stację Uzdatniania Wody 
z hydroforownią przy ul. Zawadzkiego 
w Górzyńcu, co  spowoduje, że miesz-
kańcy ulic: Brzozowa, Dębowa, Jawo-
rowa, którzy do tej pory mieli duże 
wahania ciśnienia wody – będą mieli 
wodę o stałym ciśnieniu. W ramach 
tego zadania  jako tzw. pierwszy odci-
nek  został wymieniony w ulicy Leśnej  
rurociąg azbesto-cementowego na ru-
rociąg z rur polietylenowych o długo-
ści 370,80 m. Obecnie trwają roboty 
przy budowie drugiego odcinka wo-
dociągu o długości 515,40 m  w ulicy 
Leśnej, Brzozowej i Dębowej. Termin 
zakończenia robót przewidziano na 
dzień 25 listopada 2009 r. Ponadto 23 

była 40-letnia kobieta od której wyraź-
nie czuć było woń alkoholu. Przepro-
wadzone alkomatem badanie wykazało 
ponad 4 promile alkoholu w wydycha-
nym powietrzu!

– Funkcjonariusze  ustalili, że wkrót-
ce będzie przejeżdżał tą trasą pociąg. 
W związku z tym powiadomili maszyni-
stę o zaistniałej  sytuacji, aby zachował 

szczególną ostrożność  na tym odcinku 
– opowiada podinsp. Edyta Bagrowska.

Kobieta została zatrzymana w poli-
cyjnym areszcie. Policjanci  ustalają, 
o której godzinie rozpoczęła pracę 
i ile pociągów w tym okresie przejeż-
dżało w tym miejscu. Za to, że była pi-
jana podczas wykonywania pracy zwią-
zanej z zapewnieniem bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym grozi jej kara do 5 
lat więzienia.

MJ

Zdziwieni byli nawet sami policjan-
ci, którzy przyjechali na interwencję. 
22 października br. po południu ano-
nimowy informator powiadomił dy-
żurnego Komendy Miejskiej Policji 
w Jeleniej Górze, że w Piechowicach na 
stacji PKP pracuje pijana dróżniczka. 
Na miejsce natychmiast pojechał pa-
trol policji i straży miejskiej. Na stacji 

października br. ma być instalowany 
agregat prądotwórczy z automatycz-
nym rozruchem, dzięki czemu zosta-
nie wyeliminowany problem zaniku 
napięcia energii elektrycznej – miesz-
kańcy Górzyńca do tej pory przy wy-
łączeniu energii elektrycznej również 
pozbawieni byli wody. 

Przypomnieć trzeba że w/w prace 
to wkład własny Piechowic wynikają-
cy ze zobowiązań wobec WFOŚiGW 
z roku 2002, kiedy to  burmistrz Pie-
chowic informuje, że w związku 
z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW 
w wysokości 3.400.000 zł. na realizację 
zadania „Odbudowa ujęcia wody Gó-
rzyniec w Piechowicach zniszczonego 
podczas powodzi w dniu 13.08.2002 
r.” obejmującego odbudowę ujęcia 
z budową stacji uzdatniania wody oraz 
wymianą 3 km wodociągu przesyło-
wego z rur azbestowo-cementowych” 

Inwestycje związane z dostawą wody 

Stacja Uzdatniania Wody jest sukcesywnie modernizowana
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Zgodnie z art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) stosownie do art. 33 ust. 
1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. – o udostępnianiu  informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

O B W I E S Z C Z E N I E 
z dnia 20 października 2009 r.

Burmistrz Miasta Piechowice
 zawiadamia

że na wniosek z dnia 20 października 
2009 r. Karkonoskiego Parku Rozwoju Go-
spodarczego Spółka z o.o. z siedzibą przy 
ul. Jeleniogórskiej 7, 58-573 Piechowice, 
zostało wszczęte postępowanie administra-
cyjne w sprawie wydania decyzji o środo-
wiskowych uwarunkowaniach zgody na re-
alizację  przedsięwzięcia polegającego na 
utworzeniu i budowie: 

„Parku przemysłowego wraz z Inkuba-
torem przedsiębiorczości w ramach Kar-
konoskiego Parku Rozwoju Gospodarcze-
go w Piechowicach, w obrębie nierucho-
mości:

Park przemysłowy – Działki: 205/3, 
205/4, 70/1, 73, 74, 75/2, 79, 81, 82/2, 
83, 84, 85,87, 239, 70/3, 70/2, 82/1, Ob-
ręb 0004 Piechowice;

Inkubator przedsiębiorczości – Działki 
nr 205/4, Obręb 0004 Piechowice”.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2 usta-
wy z dnia 3 października 2008r. – o udo-
stępnianiu  informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz.U. 
z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) 
organ właściwy do wydania decyzji o śro-
dowiskowych uwarunkowaniach poda-
je do publicznej wiadomości informacje 
o wszczęciu postępowania.

Z wnioskiem w sprawie wydania w/w de-
cyzji oraz pozostałą dokumentacją w spra-
wie można zapoznać się w Urzędzie Mia-
sta w Piechowicach – Referat Gospodarki 
Nieruchomościami i Ochrony Środowiska 
(pok. nr 16), w godzinach pracy Urzędu. 

W związku z powyższym informuję o możli-

wości zapoznania się z dokumentacją, składa-
nia uwag i wniosków w formie pisemnej, ust-
nej do protokołu, elektronicznej w terminie 
do dnia 24 listopada 2009 roku. 

Organem właściwym do rozpatrzenia 
uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Pie-
chowice. Uwagi lub wnioski złożone po 
upływie wyznaczonego terminu pozostaną 
bez rozpatrzenia. 

Treść niniejszego obwieszczenia zostaje 
podana do publicznej wiadomości poprzez 
publikacje na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta w Piechowicach, 
oraz na tablicach ogłoszeń w siedzibie tut. 
Urzędu, tablicach informacyjnych w miej-
scach zwyczajowo przyjętych.

BURMISTRZ MIASTA PIECHOWICE
Zofia Grabias-Baranowska

Niniejsze obwieszczenie zamieszczono:
1. na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta 

w Piechowicach.
2. na tablicach informacyjnych w miej-

scach zwyczajowo przyjętych.
3. na stronie BIP Urzędu Miasta w Piecho-

wicach.

Piechowicka Ochotnicza Straż Po-
żarna będzie miała swój sztandar.

Pomysł ufundowania sztanda-
ru jest inicjatywą społeczną. Chodzi 
o docenienie działań strażaków dla 
bezpieczeństwa wszystkich miesz-
kańców. Działania OSP są zauważa-
ne i dobrze odbierane przez miesz-
kańców, a strażacy cieszą się społecz-
nym zaufaniem i dużym szacunkiem. 
Urząd Miasta w Piechowicach wspie-
ra strażaków w sposób daleko wykra-
czający poza ustawowe obowiązki. 
Przygotowano wniosek, który uzyskał 
dofinansowanie ze środków Unii Eu-
ropejskiej i jest realizowany.

To cieszy, gdyż prężnie działająca 
i dobrze wyposażona służba stanowi 
o poczuciu bezpieczeństwa pożaro-
wego mieszkańców, przedsiębiorstw 
i gości odwiedzających Piechowice.

Utworzony został Komitet Hono-
rowy na Rzecz Ufundowania Sztan-
daru Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Piechowicach. Na czele Komitetu 
Honorowego stoi radna wojewódzka 
Elżbieta Zakrzewska. 

– Sztandar będzie towarzyszyć stra-
żakom podczas ich świąt i uroczystych 
przemarszów z udziałem strażackiej 
orkiestry dętej – mówi Elżbieta Za-
krzewska.

Stanie się integratorem ruchu stra-

Sztandar dla strażaków
żackiego i wpisze w tradycję, zgodnie 
z którą każda mundurowa służba win-
na być skupiona wokół swojego zna-
ku, który jest gwarantem jej poświę-
cenia i honoru. 

Uroczyste nadanie sztandaru pla-
nuje się podczas obchodów Dnia Stra-
żaka w czasie Kryształowego Weeken-
du w Piechowicach w czerwcu 2010 
r. Wstępnie planowany koszt ręcznie 

haftowanego sztandaru wraz z ozdob-
nym drzewcem i aplikacjami dla pocz-
tu sztandarowego wynosi około 5000 
złotych. 

* * *
Wszyscy, którzy chcą wesprzeć tę 

inicjatywę mogą dokonywać wpłat na 
konto Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Piechowicach, ul. Szkolna 4, 58-573 
Piechowice, nr konta 58 1020 2124 
0000 8102 0055 7959 z tytułem: Dar na 
Sztandar.                                (mkam)

Tak będzie wyglądał sztandar

Płat sztandaru stanowić bę-
dzie tkanina w kształcie kwadratu 
o boku 100 cm koloru czerwonego 
po stronie głównej (awers) i niebie-
skiego po stronie odwrotnej (re-
wers), obszyta obustronnie wzdłuż 
obwodu złotą taśmą o szerokości 
1,5 cm. Trzy krawędzie płata sztan-
daru obszyte będą złotą frędzlą dłu-

gości 5 cm. Na głównej stronie płata, 
symetrycznie w środku umieszczony 
będzie Znak Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych Rzeczypospolitej 
Polskiej.

W górnej części awersu nad Zna-
kiem Związku Ochotniczych Straży 
Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej 
umieszczony będzie napis: „BÓG”, 
„HONOR”, natomiast w dolnej czę-
ści pod znakiem „OJCZYZNA”.

Na odwrotnej stronie płata sztan-
daru (rewersie) symetrycznie w środ-
ku umieszczona będzie dewiza obra-
zująca wizerunek św. Floriana. Nad 
wizerunkiem dewizy umieszczona 
będzie nazwa Ochotnicza Straż Po-
żarna w Piechowicach W dolnym 
rogu płata umieszczony będzie rok 
utworzenia – 1945, a w prawym roku 
rok nadania sztandaru – 2010.

Waldemar Wojtaś

Więcej o spółce Karkonoski Park 
Rozwoju Gospodarczego i jej pla-
nach w kolejnym numerze Informa-
tora Piechowickiego.
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Podróż do przeszłości

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

Z Pawłem Szachem, 31-letnim rodowitym piechowiczaninem 
zajmującym się konwisarstwem rozmawia Radek Bieniek

Paweł, co to takiego konwisarstwo?
Konwisarstwo jest to wyrabianie 

przedmiotów z cyny. Przedmiotów za-
równo artystycznych jak i użytkowych.

Co wytwarzasz i czy łączysz cynę z in-
nymi materiałami?

Wszystko zależy od życzenia klienta, 
ale przede wszystkim są to kufle, dzba-
ny, świeczniki, lichtarze, dzbanki na 
mleko tzw. mleczniki, patery. Bardzo 
lubię łączyć metal ze szkłem i cerami-
ką, powstają wtedy ciekawe w swej for-
mie i kształcie wyroby.

Czy to rzemiosło jest bardziej Two-
im fachem czy pasją?

Wydaję mi się, że i jednym i drugim 
w takim samym stopniu. Muszę jednak 
przyznać, że z uwagi na pracę w Wepa 
Piechowice – pracuję tam jako mecha-
nik w dziale utrzymania ruchu – nie za-
wsze znajduję czas na pracę w warszta-
cie konwisarskim. To takie moje hobby 
a jednocześnie jakiś sposób na życie.

Nie słyszałem o szkołach, które 
kształcą w zawodzie konwisarstwa…

Twórczością artystyczną pasjono-
wałem się od dawna, nie chciałem po-
wtarzać pewnych schematów, zawsze 
chciałem tworzyć coś oryginalnego. 
Sześć lat temu przypadek sprawił, że 
poznałem starszego pana, który z ra-
cji wieku powoli rezygnował z tego rze-
miosła. Odkupiłem od niego warsztat, 
a człowiek ten przyuczył mnie do tego 
zawodu. Zawodów jako takich już nie 
ma, szkół z tego co wiem również brak. 
Jest to fach niszowy, wiem że koło Wro-
cławia firma wytwarza masowe wyroby, 
jest też konwisarz w Gdyni. Jak widać 
w Polsce nie ma nas zbyt wielu.

Czy wcześniej miałeś do czynienia 
z podobną twórczością?

Poniekąd tak. Zajmowałem się wyro-
bem sztucznej biżuterii, ślusarstwem, 
tokarstwem, a konwisarstwo jest nieja-
ko połączeniem tych rzemiosł. Docho-
dzi do tego jeszcze odlewnictwo.

Najtrudniejsza rzecz w konwisar-
stwie? 

Najtrudniejszą rzeczą – przynaj-
mniej dla mnie jest zmysł wyobraźni 
przestrzennej, rzeźbienie i precyzja 
w rzeźbieniu. Wyrabianie form i ozda-
bianie wyrobów jest chyba jednak naj-
trudniejsze.

Co jest potrzebne do wytwarzania 

wyrobów z cyny?
Do konwisarstwa potrzeba takich 

samych narzędzi jak w jubilerstwie tj. 
kolby do lutowania, tokarki, prasy, wal-
carki, formy, a na dodatek znajomość 
historii sztuki.

Tworzysz seryjne produkcje czy ra-
czej nietuzinkowe wyroby?

Wykonuję indywidualne, nietuzin-
kowe, nawet pokuszę się o stwierdze-
nie niepowtarzalne wyroby. Nie wyko-
nuję produkcji seryjnej.

Jeżeli się nie mylę to dawniej konwi-
sarstwo było jednak popularnym i pre-
stiżowym rzemiosłem?

Zgadza się, wcześniej to było bardzo 
popularne. Ekspansja nastąpiła mniej 
więcej od okresu średniowiecza. Pro-
dukowano wtedy wiele świeczników 
do kościołów, wyroby dla szlachty, na 
dwory książęce. Były to wyroby dla lu-
dzi bardziej zamożnych. W przeszłości 
rękodzielnictwo miało zupełnie inny – 
mityczny można by rzec wymiar.

Jak Cię znajdują klienci?
Powiem szczerze, że rozdałem swe-

go czasu kilka wizytówek a teraz klien-
ci sami do mnie trafiają. Są to przede 
wszystkim pasjonaci, kolekcjonerzy, 
choć dwa razy przyznam że wykonałem 
rekwizyty dla scenarzystów do dwóch 
filmów.

A ta piękna kolekcja noży – wykonu-
jesz je czy zbierasz?

To moje kolejne hobby – wykonu-
ję białą broń. Zakupuję stal w paskach, 
z której tworzę groty, rękojeści wytwa-
rzam z rogów jeleni, drewna orzecha, 
czy czeczota. Do tego dochodzą klingi 
ozdobne.

Myślisz, że konwisarstwo się jeszcze 
kiedyś odrodzi?

Myślę, że może się w jakimś stopniu 
jeszcze odrodzić. Ludzie coraz częściej 
we współczesnym świecie wracają do 
korzeni, postęp cywilizacyjny nie każ-
demu pasuje. Coraz więcej jest osób 
szukających czegoś z duszą i historią. 
To szansa dla konwisarstwa.

Znamy się już dobrych kilka lat, pa-
miętam czasy jak byłeś buntownikiem 
młodego pokolenia…

Tak, od najmłodszych lat byłem 
buntownikiem, nigdy nie kierowałem 
się stereotypami i zawsze starałem się 
działać uczciwie, często cierpiąc z tego 

powodu. Moim ukojeniem jest muzy-
ka buntu lat 80 tych czyli Tilt, Brygada 
Kryzys czy Armia.

A Piechowice – lubisz to miejsce?
Bardzo lubię Piechowice, kocham 

turystykę, a tutaj mam wszędzie blisko. 
Swego czasu cały wolny czas spędza-
łem albo w górach albo w lesie. Pie-
chowice to spokojne i pięknie usytu-
owane miejsce, a do tego wkoło moje 
ulubione góry.

Dziękuję za rozmowę.

Paweł Szach – lat 31, rodowity 
piechowiczanin, żona Anna, córka 
Karolina. Pracownik Wepa Profes-
sional Piechowice od ponad dwóch 
lat. Absolwent piechowickiego Ze-
społu Szkół Elektryczno-Mecha-
nicznych „KARELMA”.

Podpalony pojemnik na papier w 
pobliżu parkingu to nie tylko prze-
jaw wandalizmu, ale groźne przestęp-
stwo. 

Kolejny akt 
wandalizmu
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Natomiast nagrodami Dyrektorów 
placówek uhonorowano 18 nauczycieli 
i 27 pracowników niepedagogicznych.

W części artystycznej zespół wokalny 
„Vocalis” z Filharmonii Dolnośląskiej 
w Jeleniej Górze zaprezentował „Ma-
giczny świat operetki”.

Tego samego dnia w godzinach 
przedpołudniowych uczniowie klas 
pierwszych szkoły podstawowej zgod-
nie z wieloletnią tradycją złożyli ślubo-
wanie, ich starsi koledzy z gimnazjum 
uroczystość ślubowania przeżyli 20 paź-
dziernika b.r.

M. Głowala

RZUT OKA NA AA
Co to jest AA?
Anonimowi alkoholicy są dobrowolną, 

światową wspólnotą mężczyzn i kobiet róż-
nych zawodów, którzy spotykają się, aby 
osiągnąć i utrzymać trzeźwość. Jedynym 
warunkiem uczestnictwa jest pragnienie 
zaprzestania picia. Nie ma żadnych składek 
ani opłat za członkostwo w AA.

Jak Anonimowi Alkoholicy utrzymują 
trzeźwość?

AA proponuje zasadę całkowitej absty-
nencji. Osoby należące do wspólnoty po 
prostu powstrzymują się od jednego kie-
liszka dzień po dniu. Trzeźwość utrzymuje 
się przez dzielenie się doświadczeniem, siłą 
i nadzieją na spotkaniach zwanych mityn-
gami, w oparciu o program Dwunastu Kro-
ków, służący zdrowieniu z alkoholizmu.

Dlaczego Anonimowi Alkoholicy są ano-
nimowi?

Anonimowość jest duchową podstawą 
AA – przypomina uczestnikom wspólnoty, 
aby kierowali się raczej zasadami niż osobi-
stymi ambicjami. Ważne jest, aby wszystkim 
znany był program zdrowienia, a nie osoby, 
które w nim uczestniczą.

Grupa Anonimowych Alkoholików 
„Kamienna” zaprasza na mityngi w każdy 
czwartek, o godz. 18 do Piechowickiego 
Ośrodka Kultury II piętro(pierwszy czwar-
tek miesiąca mityng otwarty). Każdy może 
uczestniczyć w otwartych mityngach AA.

W. Rak

14.10.2009 r. w sali Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Piechowicach już po 
raz trzeci odbyło się wspólne Święto 
Pracowników Piechowickiej Oświaty.

Na obchody Dnia Edukacji Narodo-
wej przybyło wielu zaproszonych gości, 
w tym Pani Burmistrz, Zastępca Bur-
mistrza, Przewodnicząca Rady Miasta, 
Przewodnicząca Komisji ds. Edukacji, 
Sportu, Kultury i Turystyki, grono na-
uczycielskie oraz pracownicy obsługi z 
Publicznego Gimnazjum, Szkoły Pod-
stawowej nr 1, Przedszkola Samorządo-
wego nr 1 i nr 2 a także emeryci i renci-
ści z w/w placówek.

W czasie uroczystości wy-
różnionym pracownikom oś-
wiaty, jak corocznie, wręczono 
nagrody za trud pracy na rzecz 
piechowickiej oświaty.

Nagrody Burmistrza Mia-
sta Piechowice otrzymało 
sześcioro nauczycieli: Pani 
Grażyna Biel, Pani Małgo-
rzata Janasz, Pan Sławomir 
Mackiewicz, Pani Agnieszka 
Paliwoda, Pan Daniel Po-
tkański i Pani Bożena Woś. Sześcioro nauczycieli otrzymało nagrody Burmistrza Miasta

Dzień Edukacji Narodowej 2009

Więcej miejsc do zabawy
Jeszcze przed zimą najmłodsi mieszkańcy Piechowic 

mogą korzystać z nowo zamontowanych w kilku miejscach 
miasta atestowanych zabawek. Znacznie „rozrósł” się plac 
zabaw przy ul. 22 Lipca, zabawki zawędrowały do Michało-
wic, Górzyńca, Piastowa i na ul. Kościuszki.

Piastów

Górzyniec

Ulica 22 Lipca

Michałowice

Ulica Kościuszki Fot. M. Głowala
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Oficjalna strona Mia-
sta Piechowice czyli www.

piechowice.pl to „okno na świat” wy-
chodzące prosto z naszej gminy. In-
ternauci odwiedzający tę stronę mogą 
dowiedzieć się o najnowszych wydarze-
niach, inwestycjach i ciekawostkach z 
życia miasta, jak również obejrzeć gale-
rie zdjęć z imprez miejskich, zobaczyć 
wyniki, obejrzeć krótkie filmiki z cie-
kawszych wydarzeń, poczytać „Informa-
tor Piechowicki” w wersji elektronicz-
nej, znaleźć telefon do wybranej firmy 
czy instytucji. To oczywiście tylko część  
tego co można znaleźć na www.piecho-
wice.pl, bo np. turysta w jednym miejscu 
znajdzie kompleksową informację o ba-

Piechowice 
online

zie noclegowej i wypo-
czynkowej, jaką świad-
czą gestorzy turystyki z 
naszej gminy, zapozna 
się z ofertą turystycz-
ną, kulturalną i spor-
tową Piechowic, przej-
rzy kalendarz imprez 
na dany rok lub spraw-
dzi pogodę na najbliż-
sze dni.

Średnia liczba od-
wiedzin dziennie na 
www.piechowice.pl to 
przedział 500-700 re-
jestrowanych wejść. Je-
śli chodzi o miesiące 
(patrz wykres) widać 
wyraźną dominację czerwca – czyżby za 
sprawą imprezy rowerowej Bike Mara-
ton oraz Kryształowego Weekendu? Na 
koniec dodajmy, że notujemy wejścia 
z takich krajów jak USA, Niemcy, Wyspy 

Brytyjskie, Hiszpania, Holandia, Wło-
chy,  a nawet Chile, Arabia Saudyjska, 
Indie, Brazylia, Monako czy RPA.

Zapraszamy na www.piechowice.pl
  Oprac. Radosław Bieniek

Zajęcia stałe w POK
W bieżącym roku szkolnym proponujemy m.in. nastę-

pujące zajęcia:
– Breakdance – poniedziałki, czwartki, piątki w godz.17:00-

19:00
– Zajęcia plastyczne – czwartki w godz. 16:00-19:00
– Naukę śpiewu – wtorki w godz. 17:00-19:50
– Język niemiecki – poniedziałki w godz. 18:00-20:00
– Aerobic – poniedziałki i środy w godz. 19:30-20:50
– Kurs komputerowy – poniedziałki w godz. 17:00-20:00

W ramach obchodów dwóch ważnych rocznic – 70-lecia 
wybuchu II Wojny Światowej i 30-lecia obrad Okrągłego Sto-
łu przed  Piechowickim Ośrodkiem Kultury zorganizowano 
sondę uliczną „Czy  Piechowiczanie czują się wolni?”. Do 
wyboru były trzy odpowiedzi: „Jestem wolnym człowiekiem”, 
„Jestem prawie wolnym człowiekiem” oraz „Otaczają mnie 
zakazy i ograniczenia”. Oto wyniki: na 88 przechodzących 
połowa osób nie chciała wziąć udziału w sondzie. Wśród po-
zostałych zdecydowana większość stwierdziła, że czuje się 
wolnymi ludźmi. Wolność najczęściej kojarzono ze słowa-
mi: „Robię to, co chcę”, „Mogę się swobodnie wypowiadać”, 
„Mogę podróżować”. Pozostali odczuwali ograniczenia wol-
ności z powodu niskich finansów,  dyskryminacji kobiet czy 
też absurdalnych zakazów prawa.                                (POK)

Sonda uliczna

Dyskusyjny Klub Książki 
w Bibliotece Miejskiej

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza wszystkich chęt-
nych na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki, które od-
będzie się 25 listopada o godzinie 16.30 w Bibliotece.

Dyskusyjne Kluby Książki to wspólny projekt Instytutu 
Książki i Bibliotek Wojewódzkich, adresowanych przede 
wszystkim do czytelników korzystających z bibliotek pu-
blicznych. Pomysł oparty jest na założeniu, że potrzebne są 
miejsca w których można podzielić się swoimi wrażeniami 
z przeczytanej książki. Zapraszamy wszytskich którzy lubią 
czytać i rozmawiać o książkach.

Wystawa w galerii

2 października 2009 r. odbył się kolejny wernisaż. Była 
to wystawa prac Stanisława i Dawida Trajnowiczów „Od-
mienne stany świadomości”. Obecni mogli obejrzeć rzeź-
by autorstwa ojca i syna. 

(POK)
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Adam Drahan
Najlepszy zawodnik klubu

Uważam, że ten sezon był naprawdę 
udany zarówno dla mnie jak i dla całej 
KS Lechii Piechowice. Jako klub byliśmy 
bardzo widoczni i na wielu imprezach 
zajmowaliśmy pozycje na podium. Wy-
startowałem w ponad 30 wyścigach, a do 
najważniejszych wyników zaliczyć mogę 
zwycięstwa w klasyfikacji generalnej cyklu 
Karkonosze Tour MTB oraz w etapowym 
wyścigu Bike Adventure, drugie miejsca 
w klasyfikacji generalnej Bike Maraton 
oraz w maratonie w Wałbrzychu rozgry-
wanym przy okazji Mistrzostw Polski. 
Znaczącym dla mnie oraz mojej uczelni 
było również zajęcie 5 miejsca open oraz 
1 miejsca w typie uczelni ekonomicznych 
podczas Międzyuczelnianych Mistrzostw 
Polski. W imprezie tej świetnie zaprezen-
tował się również Jakub Danielski, który 
uzyskał tytuł Wicemistrza Polski, nato-
miast w klasyfikacjach generalnych BM 
oraz BA zajął odpowiednio 3 oraz 2 miej-
sce. Zarówno współpraca jak i rywalizacja 
z Kubą  przyczyniły się do osiągnięcia tak 
znaczących dla nas wyników. 

Nie zapominajmy o pozostałych zawod-
nikach klubu, którzy również znakomicie 
spisywali się na trasach MTB. Są to:  Kac-
per Kozioł, Tomasz Starzyk, Krzysztof Ba-

ran, Sebastian Wolny, 
Michał Grynienko oraz 
inni, którzy znakomicie 
prezentowali się w trak-
cie całego sezonu. Osią-
gniętym wynikom z ca-
łą pewnością sprzyjała 
dobra atmosfera w dru-
żynie, za co chciałbym 
wszystkim serdecznie 
podziękować. 

•  SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT •  SPORT •

Udanie zakończyli sezon kolarze 
górscy Klubu Sportowego Lechia Pie-
chowice. W ciągu 7 miesięcy wzięli 
udział w kilkudziesięciu wyścigach roz-
grywanych w Polsce i za granicami kra-
ju. 

Jacek Kamiński
Prezes KS Lechia Piechowice
Drużyna w 

tym roku zosta-
ła odmłodzona 
co okazało się 
strzałem w dzie-
siątkę. W nasze 
szeregi wstąpiło 
kilku młodych, 
uzdolnionych 
i bardzo obiecu-
jących zawodni-
ków, którzy pla-
sowali się w czo-
łówkach więk-
szości wyścigów. 
W tym sezonie barwy Lechii reprezen-
towało ponad 20 zawodników. Brali-
śmy udział we wszystkich liczących się 
imprezach w kolarstwie górskim. Za-
wodnicy Lechii odnieśli ponad 20 zwy-
cięstw indywidualnych w najważniej-
szych imprezach.  Drużyna osiągała ta-
kie wyniki dzięki dobremu przygotowa-
niu. Kolarze już w styczniu i lutym prze-
bywali na pierwszych zgrupowaniach: 
w tradycyjnie gościnnym hotelu Las 
oraz w Hiszpanii, gdzie przygotowywa-
li się pod okiem mistrza Polski Marka 
Galińskiego.

Nie byłoby to jednak możliwe bez 
wsparcia naszych sponsorów, którym 
serdecznie dziękujemy. W tej chwili 
trwają rozmowy dotyczące kolejnego 
sezonu. Poszukujemy sponsorów, któ-
rzy pomogliby drużynie równie dobrze 
przygotować się do kolejnego sezonu. 
Liczymy, że rok 2010 będzie dla Lechii 
jeszcze lepszy niż obecny.

Zawodnicy Lechii w sezonie 2009: Ka-
rolina Cierluk, Paweł Kluk, Michał 
Grynienko, Sebastian Wolny, Kac-
per Kozioł, Patryk Biela, Tomasz Sta-
rzyk, Łukasz Frys, Artur Miazga, Da-
wid Flieger, Łukasz Niedbalski, Ola 
Rokita, Adam Drahan, Jakub Daniel-
ski, Krzysztof Baran, Jakub Potkański, 
Norbert Potkański, Daniel Potkań-
ski, Mariusz Przybycień, Radek Bie-
niek, Mariusz Junik, Jacek Kamiński, 
Przemysław Niedbalski, Dariusz Kluk, 
Krzysztof Zalewski, Cezary Zahorski, 
Bogdan Sieniuć, Eugeniusz Czech, Ja-
nusz Pietrzykowski.

Lechia zakończyła sezon wyścigowy

Ewa Szmel
Mistrzyni Polski w narciarstwie 

biegowym

Reprezentuję barwy Lechii Piecho-
wice podczas biegów długodystanso-
wych oraz w narciarstwie biegowym. 
W tym roku brałam udział w trzech 
maratonach. W Boguszowie-Gorcach 
wygrałam nocny bieg na orientację. 
Byłam druga w swojej kategorii wie-
kowej podczas najtrudniejszego biegu 
górskiego w Karkonoszach ze Szreni-
cy na Śnieżkę i z powrotem. Dość po-
wiedzieć, że biegłam prawie 6 godzin. 
Zajęłam 12 miejsce w kategorii pod-
czas największego polskiego maratonu 
ulicznego w Poznaniu. Brałam udział w 
12 biegach na dystansach od 10 do 35 
kilometrów. W tym sezonie wybiegałam 
800 km podczas treningów i zawodów. 
Obecnie przygotowuję się do sezonu 
zimowego i miałam już dwa treningi 
na nartach biegowych. Pierwszy start 
zaplanowałam 11 stycznia 2010 roku 
w czeskim Libercu.

Fot. Bogusław Czyż
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Wynajmę mieszkanie 
w centrum Piechowic 
3 pokoje, kuchnia, 2 łazienki, 

balkon o pow. 85 m2.
Tel. kontaktowy 606-609-788 lub 

po 17.00 076 749 53 75

OGŁOSZENIE

17 października odbyły się Mistrzo-
stwa Piechowic w tenisie stołowym. 
Wystartowało 31 zawodników w roż-
nych kategoriach wiekowych. Najlicz-
niej obsadzona (14 zawodników) oka-
zała się kategoria Open. 

Wyniki w poszczególnych katego-
riach:

SZKOŁA PODSTAWOWA
Dziewczęta:
1 miejsce Daria Bumażnik
2 miejsce Anna Tamioła
3 miejsce Paulina Gajdanowicz

Zawody cieszyły się sporym zainteresowaniem. Fot. Daniel Potkański

Pograli w ping-ponga

Chłopcy:
1 miejsce Jakub Malczak
2 miejsce Kacper Ciołek
3 miejsce Paweł Korycki
GIMNAZJUM
Dziewczęta:
1 miejsce Andżelika Soliło
Chłopcy:
1 miejsce Arkadiusz Słupek
2 miejsce Patryk Samek
3 miejsce Piotr Mazur
OPEN
1 miejsce Bronisław Daniło
2 miejsce Zdzisław Wąs
3 miejsce Marian Soliło

Daniel Potkański

Mistrzowskie szkoły
Reprezentacje Szkoły Podstawowej 

i Gimnazjum zdobyły mistrzostwo po-
wiatu w drużynowym badmintonie. Mi-
strzostwa dla szkół podstawowych od-
były się w hali w Piechowicach, a gim-
nazja grały w hali w Starej Kamienicy.

Miasto aktywności 
w Nordic Walking

Promocja Piechowic poprzez aktywny wypoczynek tym ra-
zem przyjęła formę zawodów Nordic Walking. Ten specyficz-
ny na dzień  dzisiejszy jeszcze sport uprawiać może każdy – 
bez względu na wiek, płeć czy grubość portfela. Skąd przywę-
drował do Polski i co to w ogóle jest  za dyscyplina? 

Nordic Walking przywędrował do nas ze Skandynawii, 
tam z kolei został wymyślony w latach 20-tych ubiegłego stu-
lecia. Na początku uprawiali go przede wszystkim  narciarze 
biegowi, którzy docenili jego walory treningowe w porówna-
niu ze zwykłym marszem – musieli angażować więcej siły aby 
poruszać kijami. Pozwoliło im to na ćwiczenie więcej partii 
mięśni, a jednocześnie ich nie eksploatowali tak jak we wcze-
śniejszych cyklach treningowych. Jakie właściwości zdrowot-
ne niesie za sobą Nordic Walking? Oto tylko kilka z nich: ten 
sport rozwija wytrzymałość ramion i zwiększa mobilność gór-
nego odcinka kręgosłupa, podczas marszu z kijami spalamy 
od 20% do 40% więcej kalorii niż przy normalnym spacero-
waniu, powoduje mniejszy nacisk na stawy, piszczele, kolana, 
plecy czy biodra (rewelacja dla osób starszych i walczących 
z tuszą). Dodatkowym atutem jest spędzanie czasu na świe-
żym powietrzu i korzyści płynące z tej formy aktywności ru-
chowej.

Piechowice ze względu na swoje położenie i rewelacyjne te-
reny i trasy do uprawiania tej dyscypliny stały się miejscem ro-
zegrania Mistrzostw Karkonoszy i Parady Rodzinnej w Nordic 
Walking. Impreza odbyła się w Michałowicach 10.10.2009 r.
Organizatorem głównym było Miasto Piechowice, a wsparły 

Być może nordic walking na stałe wpisze się w krajobraz Piechowic. 

nas: Dolnośląska Szkółka Sportu i Rekreacji, PTSM „Złoty Wi-
dok” i Państwo Maria Anna oraz Łukasz Małolepszy prowa-
dzący SPA Studio Zdrowia i Urody w Hotelu Olimp w Szklar-
skiej Porębie. Patronat regionalny objął Związek Gmin Kar-
konoskich, a medialny Nowiny Jeleniogórskie i portal www.
nj24.pl. Wybranie Michałowic na miejsce imprezy było nie-
przypadkowe – chodziło o popularyzacje zarówno miejsca 
jak i terenów do zarówno amatorskiego jak i wyczynowego 
uprawiania Nordic Walking. Niewykluczone, że w przyszłym 
roku udamy się również do Górzyńca, aby pokazać tamtej-
sze rewelacyjne trasy i ścieżki. Na Mistrzostwa przybyli aktyw-
ni  uczestnicy z różnych zakątków Polski (Piechowice, Jele-
nia Góra, Lubin, Kłodzko, Złotoryja, Chojnów). Imprezie 
Nordic Walking towarzyszyły Otwarte Mistrzostwa Piechowic 
w Kolarstwie Górskim organizowane przez KS Lechia Piecho-
wice. Galeria zdjęć z imprezy oraz wyniki dostępna na www.
piechowice.pl.

Fot. Daniel Potkański

   Radek Bieniek
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ZAPRASZAMY NA

WIECZORNICĘ
„Dzień Niepodległości”

która, odbędzie się 
w dniu 10  listopada  2009 r. o godz. 16:30 

w sali widowiskowej  
Piechowickiego Ośrodka Kultury

ul. Żymierskiego 53, 58-573 Piechowice
Tel. (075) 76 12 201

W programie uroczystości m.in. :

• Montaż poetycko literacki 

• Recital Eweliny Marciniak

  „Skąd się biorą anioły” 

• Koncert „Nasza Niepodległość”

• Poczęstunek
                                                                                                  

m.in. :

i 

k

głość”

Burmistrz Miasta Piechowice zaprasza
Mieszkańców Piechowic

NA UROCZYSTE OTWARCIE KOMPLEKSU SPORTOWEGO

„ORLIK 2012”
które odbędzie się  30 października 2009 r. o godz. 12.00 

na terenie Szkoły Podstawowej w Piechowicach, ul. Szkolna 6

Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki

CXCVII

śmierć jest po nas jak deszcz jesienny
i przed nami jak deszcz jesienny
przed nami i po nas mżawka lub deszcz
ze śniegiem co nas wiecznie trwoży

śmierć nas nie opuszcza jest jak
deszcz wiosenny i jak deszcz jesienny
co się do nas na tyle przywiązał
że nie można go zepchnąć w przepaść

śmierć jest po to ażeby nie ustawać w drodześmierć jest po to ażeby nie ustawać w drodze
w zdobywaniu siebie powiadam śmierć jestw zdobywaniu siebie powiadam śmierć jest
jak deszcz wiosenny który się z nami zadajejak deszcz wiosenny który się z nami zadaje
lecz zawsze na krawędzi nigdy w schroniskulecz zawsze na krawędzi nigdy w schronisku

„Żyjemy tak długo, 
jak żywa jest myśl o nas”


