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• Saniami na podium

• Kamienna wciąż
groźna
• Kopią pod
Sobieszem
• Porządki
na cmentarzu
• Dni Baby
Wielkanocnej

EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO

2

INFORMATOR PIECHOWICKI • marzec 2008

Z prac burmistrza
W dzisiejszym numerze krótko o
tym, czym zajmowałam się i o czym zdecydowałam w trzech pierwszych miesięcy bieżącego roku. Oczywiście i zdarzenia, i decyzje to efekt pracy nie tylko
mojej, ale i moich współpracowników.

NAJWAŻNIEJSZE DECYZJE
• Od 1.01.08 powołałam na stanowisko zastępcy burmistrza p. Krzysztofa Raczka. Zajmować się on będzie
sprawami, którymi od lat tak naprawdę
nikt nie zarządzał w naszym mieście. A
więc sport, turystyka i promocja miasta,
współpraca z organizacjami pozarządowymi, a także kultura i oświata, które
wymagają ukierunkowania i opracowania strategii na najbliższe lata.
• Podpisanie porozumienia ze Związkiem Gmin Karkonoskich na realizację zadań w zakresie wspólnej promocji
gmin Powiatu Jeleniogórskiego
• Złożenie projektu pięciu gmin polsko-czeskich na pozyskanie środków z
Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej,
z Piechowicami jako partnerem wiodącym. Jest to projekt złożony w pierwszym terminie , opracowywany był przez
kilka miesięcy pod kierunkiem p. Doroty Turskiej, uzgadniany w punktach
konsultacyjnych po stronie polskiej i
czeskiej.

NAJWAŻNIEJSZE SPOTKANIA
• Z premierem G. Schetyną w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim, gdzie
Piechowice otrzymały promesę na 800
tys. zł. z przeznaczeniem na usuwanie
skutków powodzi z r.2006
• Z wojewodą dolnośląskim i członkami zarządu województwa w czasie konwentu wójtów i burmistrzów w Szklarskiej Porębie na temat „Region Jeleniogórski w strategii Dolnego Śląska”
• Z przedstawicielami miasta partnerskiego Hradka nad Nisou na temat

wspólnego projektu realizowanego w
latach 2008-2009 ze środków EWT a
dotyczącego zacieśnienia współpracy w
zakresie sportu i rekreacji oraz rozwoju
bazy sportowej
• Z dyrektorem wydziału ds. osób
niepełnosprawnych na temat stworzenia w Piechowicach punktu informacyjno-konsultacyjnego dla osób niepełnosprawnych
• Z kierownictwem Straży Granicznej w na temat współpracy w zakresie
poprawy bezpieczeństwa w naszym mieście
• Drugie piechowickie spotkanie
„Ludzi Sztuki, Biznesu i Aktywności
Społecznej” z wirtualnym spacerem po
Piechowicach anno domini 2007 i z nadzieją na wspólne działania na rzecz
dalszej pomyślności Piechowic
• Bardzo miłe i twórcze spotkanie z
laureatami konkursu „Świąteczna iluminacja”

NAJCIEKAWSI GOŚCIE
W PIECHOWICACH
• Piłkarze Lecha Poznań z trenerem
Smudą
NAJWAŻNIEJSZE AKCJE
• Udane ferie dla piechowickich
dzieci pod hasłem „Na sportowo i bardzo zdrowo”
• Powołanie sztabu akcji „Czyste Piechowice”
• Powołanie komitetu organizacyjnego ds. imprez miejskich

NAJWAŻNIEJSZE PRACE
REMONTOWE
• Zlecenie projektu na remont odcinka ulicy Wczasowej, odcinka ulicy
Żymierskiego, na kładkę na Kamiennej
oraz na budowę kanalizacji na ul. Norwida i ul. 1 Maja.

NAJCIEKAWSZE WYDARZENIA
I IMPREZY, W KTÓRYCH
UCZESTNICZYŁAM
• XXIV Bieg Narciarski Dzieci i Młodzieży (ufundowałam puchar dla najlepszego piechowiczanina)
• Międzynarodowy Zjazd na Saniach
Rogatych
• Konkurs recytatorski uczniów kl.
I-III w Teatrze Naszym(ufundowałam
nagrody dla 3 uczestników)
• Niestety, nie byłam 8 marca na
Dniu Kobiet a wiem, że była to impreza
bardzo udana, warta przyznania organizatorom złotego medalu! Na usprawiedliwienie powiem tylko, że moja obecność w tym czasie na saniach rogatych
zaowocowała zdobyciem przez panie:
Ewę i Anetę brązowego medalu!
• Nie uczestniczyłam też 16 marca
w imprezach „Baby Wielkanocnej”, ponieważ od 14 marca nie pracuję... Ale
wiem, że było super! Ta impreza z roku na rok się rozkręca i ma szansę stać
się jedną z ważniejszych w naszym mieście. Nie na darmo tematem zainteresowała się TV!
Jeżeli kogoś interesuje dlaczego nie
pracuję, to dopowiem że zbliża się wiosna i pora odpocząć. Zresztą, zgodnie
z zapowiedzią ja i moi współpracownicy wykorzystują urlopy w ustawowym
terminie i zapewniam, że nikt już nie
„uzbiera” sobie 60 dni urlopu ani też
nie „wyrwie” z kasy miasta ekwiwalentu
za tyle dni niewykorzystanego urlopu...
Życzę Państwu ciepłych dni wiosennych i proszę – zadbajmy o wiosenne
porządki!

Burmistrz
Zofia Grabias-Baranowska

800 tys. zł do budżetu miasta
W grudniu 2007 r. władze Piechowic wystąpiły do dyrektora Biura d.s.
Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych z prośbą o udzielenie miastu
pomocy finansowej na prace związane z usuwaniem skutków powodzi z
sierpnia 2006 r.
3 marca 2008 r. burmistrz Zofia
Grabias-Baranowska z rąk premiera
Grzegorza Schetyny, w obecności:
sekretarza stanu w MSWiA Tomasza
Siemoniaka, wojewody dolnośląskiego Rafała Jurkowańca , dyrektora
Biura d.s. Usuwania Skutków Klęsk
Żywiołowych Jana Wintera i innych

samorządowców naszego województwa odebrała w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu promesę
na 800 zł. z przeznaczeniem
na „odbudowę lub remont
obiektów zniszczonych przez
klęski żywiołowe”.
Ze środków tych planowana jest (o czym już pisaliśmy
w poprzednim numerze) wymiana kładki na Kamiennej
łączącej ulice Żymierskiego i
Tysiąclecia oraz remont odcinka ulicy Wczasowej.

Burmistrz odebrała promesę we Wrocławiu
z rąk wicepremiera Grzegorza Schetyny.
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Parkuj bezpiecznie
i zgodnie z prawem
Olbrzymi wzrost liczby pojazdów widoczny
jest również w Piechowicach. Niestety nie
wszyscy pamiętają o zasadach parkowania na
chodnikach.
Szczególnie martwią
źle zaparkowane samochody na ulicach prowadzących do placówek
oświatowych. Dzieci i młodzież omijając samochoNie wszyscy w Piechowicach parkują zgodnie z przepisami.
dy parkujące na chodnikach wchodzą na jezdnię
Przypominamy art. 47 Ustawy Prawo
stwarzając dodatkowe zagrożenie.
o ruchu drogowym wyraźnie określa:
Prosimy o prawidłowe parkowanie
1. Dopuszcza się zatrzymanie lub popojazdów! Za parkowanie nieprastój na chodniku kołami jednego
widłowe straż miejska może ukarać
boku lub przedniej osi lub całego
mandatem do wysokości 100 zł.
pojazdu pod warunkiem że:
Jednocześnie informujemy, że wy1. na danym odcinku jezdni nie
stąpiliśmy do Dolnośląskiej Służby
obowiązuje zakaz zatrzymania
Dróg i Kolei we Wrocławiu (dawny
lub postoju;
Zarząd Dróg Wojewódzkich) o zmia2. szerokość chodnika pozostawionę oznaczenia drogowego na ulicy
nego dla pieszych jest taka, że
nie utrudni im ruchu i jest nie
Żymierskiego, tak aby dopuścić parmniejsza niż 1,5 m;
kowanie na chodniku na wysokości
3. pojazd umieszczony przednią
Banku PKO BP i okolicznych placóosią na chodniku nie tamuje ruwek handlowych.
chu pojazdów na jezdni.
Krzysztof Raczek

Łatanie w kwietniu
Najpóźniej w pierwszych dniach
kwietnia rozpocznie się naprawa
dróg po sezonie zimowym. Zdajemy sobie sprawę, że dziury są utrapieniem kierowców i zagrażają ich
bezpieczeństwu. Ze względu jednak na chęć porządnego załatania
tych dziur i oczekiwanie na rozpoczęcie wytwarzania masy asfaltowej możliwy jest właśnie dopiero
kwietniowy termin.

Wolne stanowiska
Rozstrzygnięto dwa konkursy
na stanowiska urzędnicze: ds. zarządzania kryzysowego, które objął
Paweł Sołek, ds. sportu, turystyki i
promocji, na które został zatrudniony Radosław Bieniek. Urząd
Miasta prowadzi rekrutację na dwa
kolejne wolne stanowiska. Pierwsze
to stanowisko ds. infrastruktury komunalnej, a drugie ds. windykacji i
księgowości podatkowej. Konkursy
zostaną rozstrzygnięte w najbliższych dniach.

O imprezach
12 marca odbyło się pierwsze
spotkanie komitetu organizacyjnego imprez miejskich, które będą
się odbywać w tym roku w Piechowicach.

Bezpieczniej
przy szkole

Rada pracuje
W najbliższych miesiącach odbędą się tematyczne sesje rady miasta. W marcu radni zajmą się sprawą Tez Karkonoskich, w kwietniu
będzie sesja absolutoryjna, w maju
poświęcona oświacie, a w czerwcu
bezpieczeństwu w mieście.

Kiermasz świąteczny
Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych zamontowali ograniczniki prędkości na ulicy przy szkole.

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w
Piechowicach będą bezpieczniejsze.
Przed szkołą zamontowano na ulicy
ograniczniki prędkości.
„Hopki” powodują, że kierowcy
przejeżdżający szosą muszą zwolnić.
Wprawdzie ograniczniki były w tym
samym miejscu montowane już kilka

lat temu, ale zużyły się i kierowcy mogli swobodnie przejechać ulicą nie
zdejmując nogi z gazu. Teraz będą
musieli mocno zwolnić, aby pokonać
ogranicznik prędkości bez obaw o zerwanie zawieszenia.
Rodzice dzieci mogą być spokojni,
że ich pociechy dotrą bezpiecznie na
lekcje.

18 marca odbył się kiermasz
świąteczny przygotowany przez
Przedszkole Samorządowe nr 1 w
Piechowicach.

Trzeba zapłacić
31 marca mija termin dokonania opłaty za wieczyste użytkowanie
gruntu. Należność tę należy uiścić
bez wezwania ze strony urzędu.
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Budżet Miasta Piechowice na 2008 rok
Finanse w oświacie
W bieżącym roku z budżetu Piechowic, zgodnie z uchwałą budżetową, zaplanowano wydatki na oświatę
i opiekę wychowawczą w wysokości
4.058.192 zł. W wyniku przyjęcia przez
sejm ustawy budżetowej nastąpiła korekta części oświatowej subwencji ogólnej i w związku z tym wydatki na oświatę zwiększyły się o 40.881 zł. Kwota ta
przeznaczona zostanie na planowane
w bieżącym roku podwyżki płac nauczycieli.
Ze środków tych (tj. z kwoty 4.058.192
zł) należy zapewnić sprawne funkcjonowanie szkoły podstawowej wraz ze świetlicą, gimnazjum oraz dwóch przedszkoli samorządowych.
Na utrzymanie szkoły podstawowej
wraz ze świetlicą przeznaczona została
w budżecie miasta kwota 1.739.070 zł.
W piętnastu oddziałach szkoły uczy się
309 uczniów, a zatrudnienie wynosi 37
etatów.
Na utrzymanie 8 oddziałów Gimnazjum, w których uczy się 182 uczniów,
przy zatrudnieniu wynoszącym 24 etaty
zaplanowana została kwota 1.019.306
zł.
Trzecią grupą wydatków związaną z
oświatą są wydatki ponoszone na utrzymanie dwóch przedszkoli samorządowych, do których uczęszcza 170
dzieci, przy zatrudnieniu wynoszącym
niecałe 33 etaty. Na ten rodzaj edukacji
i opieki zaplanowano środki finansowe
w wysokości 1.307.955 zł. W kwocie tej
mieszczą się także środki, przekazywane na mocy zawartego porozumienia,
na dofinansowanie utrzymania dzieci
– mieszkańców Piechowic w niepublicznych przedszkolach w Jeleniej Górze
(9.700 zł).
Na gminie spoczywa także obowiązek dowożenia dzieci do szkół, na co
w bieżącym roku przewidziana została
kwota 15.700 zł , a także dofinansowanie dokształcania nauczycieli w wysokości 17.042 zł.
Powyższa działalność finansowana
jest przy zaangażowaniu środków własnych Gminy oraz subwencji oświatowej:
Środki te wynoszą:
– subwencja oświatowa 1.768.943 zł
– środki własne Gminy
2.330.130 zł
razem 4.099.073 zł
Jak łatwo wyliczyć środki własne
Gminy stanowią 56,85% środków
przeznaczonych na funkcjonowanie
szkół i przedszkoli.
Należy tutaj zaznaczyć, że najważniejszym wskaźnikiem wpływającym na wysokość subwencji oświatowej (przyznawanej wyłącznie na szkoły) jest liczba
uczniów. Nie ma znaczenia ilość klas,

etatów czy też konieczność przeprowadzania remontów.
Natomiast utrzymanie przedszkoli
należy do zadań własnych gminy i choć
prowadzone są w nich zajęcia mające
charakter edukacyjny, wszelkie wydatki
ponoszone na utrzymanie przedszkoli
pokrywane są w całości z budżetu miasta.
Miasto otrzymuje więc subwencję
oświatową tylko na pokrycie wydatków
w szkole podstawowej i gimnazjum.
Wydatki , jakie muszą być poniesione
w tych jednostkach w 2008 roku wynoszą 2.758.376 zł, więc nietrudno obliczyć, że subwencja oświatowa w kwocie 1.768.943 zł jest niewystarczająca.
Istnieje więc konieczność „dołożenia”
z budżetu miasta kwoty 989.433 zł (co
stanowi 35,87% wydatków przeznaczonych na ten cel), aby zapewnić właściwe
funkcjonowanie szkoły podstawowej i

(cz. II)

gimnazjum.
I jeszcze jedno porównanie dwóch
wielkości.
Plan wydatków budżetu Miasta Piechowice na dzień 01 marca br wynosi 13.317.432 zł, wydatki na oświatę
4.099.073 zł, co stanowi 30,78% całego budżetu, w którym zaplanowano
2.365.109 zł wydatków na inwestycje
i 1.024.776 zł na spłatę rat kredytów i
pożyczek.
Reasumując:
Wydatki na oświatę pochłaniają ponad 30% budżetu gminy i w ponad
56% pochodzą ze środków własnych.
Stanowią one jedno z większych obciążeń dla corocznego budżetu miasta,
o czym wypada wiedzieć, aby znać odpowiedź na pytanie, skąd bierzemy i na
co wydajemy gminne pieniądze.

Proporcje, jakie zajmują wydatki
na oświatę w budżecie ogółem
ilustruje poniższy wykres, gdzie:
– słupek nr 1 to wydatki na
oświatę,
– słupek nr 2 pozostałe wydatki, w tym:
– słupek nr 3 wydatki inwestycyjne,
– słupek nr 4 wydatki na spłatę
rat kredytów i pożyczek,
– słupek nr 5 wydatki ogółem

DNI BABY WIELKANOCNEJ
Pod taką nazwą odbywały się w Piechowicach działania promujące rękodzieło ludowe związane z tradycję
Świąt Wielkanocnych . Były to warsztaty pisanek techniką woskową , stoiska
wystawowo-handlowe koronek i haftu
, stoiska degustacji ciast wielkanocnych i innych smakołyków związanych
z tradycją wielkanocną. Gośćmi honorowymi głównego Dnia Baby Wielkanocnej był zespół pieśni ludowej
„ Szarotki „ z Mysłakowic i pani Ewa
Kokoszka artystka z Wałbrzycha wykonująca niepowtarzalne dzieła
sztuki haftem wstążkowym. W
tym dniu tj.16.03.08 r. mieszkańcy naszego miasteczka mogli oglądać, zakupić lub zdegustować wspaniałości towarzyszących tradycji wielkanocnej.
Mogli też zagłosować na najładniejszą pisankę wielkanocną lub najsmaczniejsze ciasto.
Najsmaczniejszym
ciastem
okazał się mazurek który upie-

kła p.Krystyna Filuś zaś najładniejszą
pisankę wykonał Kamil Szuszkiewicz,
uczeń kl.III SP w Piechowicach.
Organizatorzy – pracownicy Piechowickiego Ośrodka Kultury i członkowie PZERiI
Koła nr 9 w Piechowicach składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy wspierali nas w organizacji tego wspaniałego
święta kultury i sztuki ludowej oraz składają wszystkim państwu radosnych i szczęśliwych Świąt Wielkanocnych.
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Porządkowanie spraw
cmentarza komunalnego
Zakład Usług Komunalnych w Piechowicach, jako administrator cmentarza
komunalnego aktualnie opracowuje nowy cennik opłat za usługi oraz regulamin cmentarza. Przygotowywany jest również zakres niezbędnych prac do
wykonania na cmentarzu w roku bieżącym.
Biorąc pod uwagę wysokość środków finansowych przeznaczonych na
ten cel (około 30.000 zł) w tym roku
planowane jest:
– wytyczenie i wyłożenie kostką alejki
w lewo wzdłuż ogrodzenia od kiosku z kwiatami o długości 64 mb,
– odmalowanie głównego krzyża
oraz słupów oświetleniowych przed
cmentarzem,
– odświeżenie pomieszczenia gospodarczego,
– obsadzenie cmentarza tujami (w
miejscu wyciętych topól) i kwiatami wokół krzyża,
– w miarę możliwości zagospodarowanie pniaków pozostałych po
wyciętych wzdłuż ogrodzenia topolach,
– naprawienie uszkodzonej siatki,
– zamontowanie bramek przy śmietnikach
– wytyczenie – ograniczenie krawężnikami ścieżek na nowej części
cmentarza.
Na bieżąco, w miarę potrzeb wykonywane będą czynności porządkowe–
zamiatanie, sprzątanie i odchwaszczanie alejek
Przy okazji– odwiedzających cmentarz prosimy o respektowanie regulaminu cmentarza (teks znajduje się w
gablocie informacyjnej) i przypominamy, że:

– jazdy pojazdami jednośladowymi
– wprowadzania zwierząt
Na terenie cmentarza zabrania się
bez zezwolenia Administratora:
– prac kamieniarskich, budowlanych
i prowadzenia działalności handlowej
– ustawiania ławek, płotów itp. utrudniających komunikację i ruch pieszych
– wjazdu pojazdem mechanicznym
– sadzenia oraz usuwania drzew i
krzewów

Do obowiązku rodzin osoby zmarłej należy:
– regulowanie opłaty za przedłużenie na następne 20 lat.( w przypadku nie przedłużenia opłaty grób
kwalifikuje się do likwidacji – art. 7
ust. 2 Ustawy z dn.31 stycznia 1959
r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych).

– niszczenia elementów wystroju,
malowania murów i umieszczania
reklam

Na terenie cmentarza bezwzględnie zabrania się:
– zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca
– przebywania dzieci bez opieki
– picia alkohol i przebywania w stanie nietrzeźwym
– palenia papierosów
– żebractwa
– wysypywania śmieci poza miejscem
wyznaczonym

Wiele osób nie przestrzega wymogów obowiązującego regulaminu,
efektem są „małe ogródki” wokół grobu osoby zmarłej. Dostawianie ławeczek, sadzenie krzewów–żywopłotów,
jak różnych gatunków drzewek doprowadziło do sytuacji, że wykupiony
i opłacany grunt to dwie różne sprawy! Wystarczy spacer po cmentarzu,
aby zauważyć te nieprawidłowości.
Wszystkie pola grzebalne mają

określone wymiary (§ 5 pkt.2 Rozp.
Ministra Gosp. Terenowej i Ochrony
Środowiska z dnia 20 października
1972 r.)
I tak, groby zwykłe powinny mieć
następujące wymiary:
– długość 2 m, szerokość 1 m, głębokość 1,7 m – odstępy od każdego
boku grobu do następnego boku
grobu winny mieć 0,5 m.
Niestety normy miejsc grzebalnych
często nie są na cmentarzu przestrzegane, w wyniku czego wkrótce będzie
brakowało gruntu na nowe mogiły.
Informujemy, że administrator
przeprowadzi kontrolę zajmowanego dotychczas gruntu. Osoby, które
zajmują więcej miejsca niż wskazane
wyżej normy, będą musiały uiścić dodatkową opłatę za zajmowane miejsce
lub zlikwidować istniejące ławeczki,
krzewy itp. oraz udostępnić nieprawnie zajmowany grunt administratorowi.
Wszystkie zamierzone czynności

Utrzymanie cmentarza komunalnego będzie w tym roku kosztować 30 tys. zł.
wynikają z planu zagospodarowania
cmentarza, ponadto wszystkim powinno zależeć na porządku i ładzie w
tym szczególnym miejscu.
Zwracamy się również z apelem do
działkowiczów, jak również innych
mieszkańców, którzy z boksów cmentarnych zrobili ogólnodostępne wysypisko, aby zaniechali tych gorszących
praktyk! Miejsca te mają one służyć
tylko i wyłącznie odpadom cmentarnym, za co wysokie koszty wywozu ponosi administrator.
Kierownictwo ZUK
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Koronki i hafty
Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koło nr 9 w
Piechowicach uczestniczył w nagraniu programu w Telewizyjnym Klubie
Seniora. Panie zaprezentowały koronczarstwo, haft oraz pisanki malowane
techniką woskową, wykonane przez
Krystynę Kowalik. W programie
udział wzięły: wiceprzewodnicząca
koła Urszula Musielak, która mówiła
na temat działalności Piechowickiego
Klubu Seniora, oraz Renata Derkowska i Bożena Bąk.

Panie świętowały
w Piechowicach
8 marca liczne grono mieszkanek
Piechowic wzięło udział w obchodach
Miejskiego Dnia Kobiet, które zorganizował Piechowicki Ośrodek Kultury
i Zarząd Polskiego Związku Emerytów
Rencistów i Inwalidów/ Koło nr 9.

Uczniowie recytowali
Już po raz czwarty uczniowie klas
I-III gościli w Teatrze Naszym w Michałowicach na szkolnym konkursie
recytatorskim klas młodszych. Dzieci
wyłonione w eliminacjach międzyoddziałowych recytowały wiersze Ludwika Jerzego Kerna.

Piechowickie kobiety wspaniale się bawiły.

Nasze wspaniałe kobiety były obsługiwane przez równie wspaniałych
mężczyzn. Panowie z wdziękiem i
uśmiechem serwowali kawę, herbatę
i ciasteczka. Z estrady płynęły wesołe
fragmenty kabaretów w wykonaniu
Ryszarda Wojnarowskiego i gości
z Jeleniogórskiego Uniwersytetu III
Wieku. Muzycznie imprezę wzbogacił
zespół Barthez (Jelenia Góra).

Serdeczne podziękowania
dla wszystkich,
którzy uczestniczyli
w pożegnaniu
ŚP. Edwarda Szkulteckiego
składa rodzina

Uroczystość uświetnili swą obecnością: burmistrz Zofia Grabias- Baranowska, dyrektor Szkoły Podstawowej Marzena Sąsiada, inspektor d/s
oświaty Marta Głowala, emerytowana
nauczycielka Romana Dobosz oraz
rodzice występujących uczniów. Gospodarzami imprezy byli Jadwiga i Tadeusz Kutowie, którzy każdego roku
otwierają podwoje swojego teatru dla
najmłodszych miłośników poezji. W
występach wzięło udział 17 uczniów.
Wszyscy recytatorzy wspaniale się
zaprezentowali. Osobami odpowiedzialnymi za organizację
ze strony szkoły były: Iwona Forszpaniak, Bogusława
Gnajczak i Beata Kuźniar.
Laureaci zostali nagrodzeni okolicznościowymi
dyplomami oraz książkami. Dodatkowo burmistrz
wyróżniła i zaprosiła do
Urzędu Miasta Piechowice
troje uczniów z dyrekcją i
wychowawcami klas. Spotkanie zostało wyznaczone

na dzień 13 marca 2008 r. Dyrektor
szkoły wraz z nauczycielami składa
serdeczne podziękowania p. J. T. Kutom za okazaną serdeczność i wspaniałe przyjęcie. Poniżej przedstawiamy listę nagrodzonych uczniów:
Klasy pierwsze: I miejsce- Julia Wacyra, II miejsce- Mateusz Wryszcz, III
miejsce- Dagmara Drzazga.
Klasy drugie: I miejsce- Nicola Javurek, II miejsce- Daniel Wójtowicz.
Wyróżnieni: Anna Chwalibóg, Paulina Błaszczyk, Anna Kowalewska.
Klasy trzecie: I miejsce- Michał
Piątkiewicz, II miejsce- Sara Woś, III
miejsce- Katarzyna Mirek, Sandra Guziak.
Nagrodę Burmistrza otrzymali: Michał Uram, Karolina Szach, Grażyna
Pietruszka.
Nagrodę publiczności otrzymała:
Julia Wacyra z klasy I.
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Góra Sobiesz ulubiona przez poszukiwaczy skarbów

Złoto na wyciągnięcie ręki
Eksploratorzy są o krok od przełomego znaleziska. Czy Sobiesz kryje górę złota i diamentów?
– Nawet 400 miliardów dolarów
są warte skarby ukryte pod górą Sobiesz! - emocjonuje się Władysław
Podsibirski z Jeleniej Góry, który razem z grupą poszukiwaczy zamierza
wydobyć złoto i diamenty ukryte pod
ziemią.

– Przez całą dobę pilnujemy wykopaliska. Nie chcemy, aby ktoś
zniszczył trud naszej kilkutygodniowej pracy – dodaje Prus i pokazuje
13-metrowej głębokości jamę. Jak
mówi, jej wykopanie kosztowało już
250 tysięcy złotych.
Eksploratorzy liczą, że po wydobyciu skarbu z wnętrza Sobiesza otrzymają z państwowej kasy 20 procent
jego wartości. Taką mają umowę z

Eksploratorzy usilnie usiłują się dokopać do ukrytych skarbów.

– Dokopiemy się do skarbów w
ciągu kilku dni. Są tuż tuż, na wyciągnięcie ręki – przekonuje Zbigniew
Prus, który z zacięciem wyrzuca łopatą ziemię z wykopu.
W lesie przy drodze z Jeleniej
Góry do Piechowic (już na administracyjnym terenie miasta) codziennie krząta się kilku ludzi z młotami
pneumatycznymi. Rozbijają granitową skałę, która broni dostępu do
wnętrza ziemi. Kilkanaście metrów
pod nimi ma być ukryty skarb, o
jakim nawet najwięksi eksploratorzy nie marzyli. Setki sztabek złota,
skrzynie z kamieniami szlachetnymi,
dzieła sztuki z kolekcją obrazów dygnitarzy III Rzeszy! Wszystko miało
zostać ukryte w czasie i po II wojnie
światowej.

ministerstwem. Szacują, że cały czas
depczą po dwóch tysiącach sztabek
złota z których każda waży 16 kilogramów.
– Przy obecnych cenach 900 dolarów za uncję złota jedna sztabka
będzie warta 450 tysięcy dolarów
– mówi Józef Zając.
Skarbów ukrytych w Sobieszu
Władysław Podsibirski poszukuje od
kilkunastu lat. Jest pasjonatem historii tego miejsca. Dokładnie zbadał
wnętrze góry i stworzył mapy geologiczne, na których zaznaczył miejsca
w których mają być ukryte skarby sudeckie, jak sam je nazywa.
– Poszukuję skarbów od 30 lat.
Poświęcam życie i masę pieniędzy
dla mojej pasji, ale ktoś musi te kosztowności wydobyć – Podsibirski jest

przekonany, że lada dzień skarby sudeckie ujrzą po latach świało dzienne.
– Jeśli eksploratorzy znajdą w
ziemi kosztowności, to natychmiast
muszą wstrzymać prace i powiadomić służby konserwatora zabytków
– informuje Wojciech Kapałczyński,
szef jeleniogórskiej delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków.
Wiedzą o tym eksploratorzy, jednak nie zawsze informują o znaleziskach odpowiednie służby. Zgodnie
z prawem muszą oddać to co znaleźli
w ziemi, chociażby wydobyli to na
ich prywatnej działce.

Co naprawdę kryją wnętrza Góry Sobiesz? Być może wkrótce się dowiemy.
– Jeśli tego nie zrobią mogą zapłacić grzywnę lub nawet zostać oskarżonym o przestępstwo – informuje
Wojciech Kapałczyński.
Dolny Śląsk jest prawdziwym rajem dla poszukiwaczy skarbów. Z relacji historyków wynika, że w różnych
miejscach ukrytych jest cała masa
kosztowności pochodzących głównie
z czasów II wojny światowej.

W górze mają być ukryte sztabki złota
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Kamienna
wciąż
groźna!
m
e
f
a
r
g
§ Pod para
Jechał bez prawka
W Piechowicach na ul. Pakoszowskiej policjanci zatrzymali
do kontroli drogowej 60-letniego kierowcę, który miał sądowy
zakaz kierowania pojazdami. Postępowanie prowadzi komisariat
policji w Cieplicach.

Areszt za rozbój
Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze tymczasowo aresztował 26-letniego mieszkańca Piechowic
podejrzanego o rozbój.
Kolejnych mężczyzn podejrzanych o rozbój policjanci zatrzymali w Piechowicach na ul.
Nadrzecznej. Młodzieńcy mają
od 20 od 23 lat. Postępowanie
prowadzi komisariat w Jeleniej
Górze.

Dał marihuanę
W Jeleniej Górze na ul. Orlej
policjanci zatrzymali 20-latka,
który dał kilka porcji marihuany
17-letniemu mieszkańcowi Piechowic. Postępowanie prowadzi
komisariat w Jeleniej Górze.

1 marca rzeka Kamienna znów
postawiła Miejski Sztab Zarządzania Kryzysowego „na baczność”.

Komunikaty przekazywane z
Powiatowego Sztabu Kryzysowego
i groźne pomruki Kamiennej sprawiły, że burmistrz, zastępca burmistrza i inspektor ds. zarządzania
kryzysowego od wczesnych godzin rannych do późnych godzin
wieczornych monitorowali brzegi
rzek i potoków przepływających
przez nasza gminę.
Naprzeciw dawnej Julii znajdują
się urządzenia przekazujące drogą
elektroniczną stan wody na Kamiennej, a nowe oznakowanie poziomu wody jest z daleka widoczne
i z bezpiecznej odległości każdy
może odczytać stan wody. Najwyższy poziom Kamiennej sięgnął 2 m,
czyli stanu alarmowego. Na szczęście pod wieczór wody opadły, co
dyżurujący przyjęli z wielką ulgą.
Zarządzanie kryzysowe to bardzo ważne sfera działań władz
miasta. Wspiera je sztab, na czele
którego stoi inspektor ds. zarządzania kryzysowego, aktualnie
przygotowujący plan letnich ćwiczeń ludności na wypadek powo-

dzi. Planowany jest także zakup mobilnego urządzenia nagłaśniającego, z którego
nadawane byłyby komunikaty alarmujące
mieszkańców o występujących zagrożeniach.

Na umacnianie brzegów rzeki Kamiennej w Piechowicach Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej przeznaczył na lata 2007-08 jeden milion zł. Aktualnie można obserwować prace na Kamiennej w rejonie Górnych
Piechowic. Miasto w 2008 r. odbudowało ponad 200
mb. murów i wzmocniło 100 m2 skarpy materacami
gabionowymi na Małej Kamiennej przy ul.: 1 Maja,
Zawadzkiego i Górnej na kwotę 1,4 mln zł.

Czy posesja musi być Za tę przyjaźń, wyjątkowo, warto zapłacić!
oznaczona numerem?
Psy są ulubionymi towarzyszami i dostarczają wiele radości.. Nie każdy
Tak. Właściciel ma obowiązek umieścić
w widocznym miejscu na budynku
lub ogrodzeniu tabliczkę z numerem
porządkowym nieruchomości. Przepisy
nie określają, jak ma wyglądać taka tablica.
Osoba, która nie dopełni obowiązku może
być ukarana mandatem, a jeżeli sprawa
trafi do sądu grodzkiego-grzywną.

Czy działka musi być
ogrodzona, jeśli mamy psa?
Tak. Każdy właściciel psa, nawet
małego i niegroźnego ma obowiązek
tak zabezpieczyć teren swojej działki, by
zwierzę nie mogło samo się z niej wydostać.
Jeśli tego nie dopełnimy grozi nam
kara grzywny. Natomiast gdyby zwierzę
uciekło i kogoś pogryzło, będziemy
ponosić materialną odpowiedzialność za
spowodowane szkody. Nieupilnowanie
groźnego psa może narazić nas także na
odpowiedzialność karną.
W ciągu dnia najlepiej trzymać psa na
ogrodzonym wybiegu, by nie wyrządził
krzywdy osobom, które w celach służbowych
muszą wejść na teren posesji (listonosz,
inkasent).

człowieka na całym świecie, bez względu na kulturę, położenie geograficzne czy sytuację ekonomiczną danego
regionu. Więzi emocjonalne między
człowiekiem a psem są widoczne na każdym kroku.
Statystyki dowodzą, że liczba psów w domach w środkowej i wschodniej Europie
jest przeciętnie wyższa niż
w wielu bogatszych krajach
zachodnich. Ponad 1/3
wszystkich domostw w USA,
Australii, Francji, Belgii ma
psy. W Japonii, Nowej Zelandii, Kanadzie oraz pozostałej części Europy zachodniej w 10-25 % domów spotykamy
psa. W Czechach, na Węgrzech czy
Słowacji oraz w krajach nadbałtyckich
posiadanie psa jest bardzo częste.
Jeżeli chodzi o Polskę to statystycznie w prawie połowie domostw trzyma się psa.
Psy nie zadają pytań, nie krytykują,
nie obrażają nas, a do tego są wierne

wie, że głaskanie psa może u człowieka obniżać ciśnienie krwi. Nasze serce
spowolnia pracę, a niepokój ustępuje. Psy opiekują się nami, bronią nas.
Bez wątpienia towarzystwo
psa poprawia nam samopoczucie i łagodzi obyczaje.
Może warto za to zapłacić...
skromne 25 zł?!
Do 15 marca 2008 r. opłatę za swojego czworonożnego przyjaciela wniosło 86.
mieszkańców Piechowic, co
daje kwotę 2150 zł. Dziękujemy!
Wśród tych osób jest kilku
radnych i kilku pracowników Urzędu Miasta. Według naszego
rozpoznania ta grupa mieszkańców
Piechowic wywiązała się z tego obowiązku w 100%!
W kwietniu sprawdzimy, czy na
swoich psach nie oszczędzają przypadkiem pracownicy oświaty i ile
opłat wnieśli mieszkańcy wybranego
osiedla.
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Stop przemocy w rodzinie!
Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich
stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny, jeśli Twój partner czy partnerka, dziecko lub jakakolwiek inna
osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich – ratuj się, szukaj pomocy, prawo
stoi po twojej stronie!
Przemoc w rodzinie to przede wszystkim umyślne działania naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny i osób wspólnie zamieszkujących.
W szczególności chodzi tu o narażenie
tych osób na utratę zdrowia a nawet życia, , naruszenie ich godności, nietykalności cielesnej, a także wolności, w tym
seksualnej, o powodowanie cierpienia
i krzywdy moralnej. Sprawca przemocy
wobec osób bliskich, gdy czuje się bezkarny, będzie dalej stosował przemoc,
bez względu na składane obietnice
– następnym razem może być znacznie
gorzej!
Dlatego pamiętaj, że masz prawo
złożyć na Policji lub w Prokuraturze
wniosek o wszczęcie postępowania karnego wobec osoby, która krzywdzi Ciebie i Twoja rodzinę. Możesz także zgłosić swój problem do ludzi, instytucji czy
organizacji, które mogą pomóc Ci ten
problem rozwiązać.
Są to:
§ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

§ Punkt Konsultacyjno-Informacyjny
dla Ofiar Przemocy
§ Sądy Rodzinne i dla Nieletnich
§ Kuratorzy sądowi
§ Pedagodzy szkolni
§ Lekarze rodzinni
Jeśli przemoc w rodzinie jest związana z nadużywaniem alkoholu, zgłoś
się do Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Miasta w Piechowicach, Poradni
Odwykowej w Jeleniej Górze lub piechowickiego Klubu Abstynenta „Eden
”.
Możesz dzwonić też na numery telefonów:
– Ogólnopolskiego Pogotowia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska
Linia”: tel. 0 801 120 002,
– Miejskiego Punktu Konsultacyjnego: tel. (075) 76 17 455.
W uzupełnieniu przypominam, że:
– Zgodnie z art. 234 k.k. osoba, która
przed organem powołanym do ścigania
lub orzekania w sprawie o przestępstwo
bądź wykroczenie fałszywie oskarża
inną osobę o popełnienie przestępstwa
lub wykroczenia podlega karze.
– Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
stanowi ochronę prawną wszystkich narażonych na przemoc w rodzinie
J.K.

Alkohol nie
dla nieletnich
Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Piechowicach przypomina wszystkim sprzedawcom o przestrzeganiu zapisów
Ustawy o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z
dnia 26 października 1982 r. (tekst
jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.
473, art.15)., która zakazuje sprzedaży alkoholu nieletnim i osobom nietrzeźwym.
Jednocześnie przypomina się o
konieczności umieszczania w widocznym miejscu w punkcie sprzedaży i
podawania napojów alkoholowych
informacji o szkodliwości spożywania
alkoholu (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz.
473, art. 13).
W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania określonych w Ustawie zasad sprzedaży napojów alkoholowych,
GKRPA informuje o możliwości cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w
art. 18 oraz nałożenia kary grzywny
zgodnie z przepisami karnymi zawartymi w Rozdziale 3 Ustawy.

OGŁOSZENIE • OGŁOSZENIE • OGŁOSZENIE • OGŁOSZENIE
„Burmistrz Miasta Piechowice ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, działek nr 46/2, 46/3,
46/4, 46/5, 46/8 i 46/12 o łącznej pow. 1.5437ha, am. 1, położonej w
Piechowicach, Obręb: 7 (Michałowice) przy ul. Kolonijnej, dla której w
Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze prowadzona jest księga wieczysta
nr 39073.
1. Z przeznaczeniem na cele jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej
lub usług z zakresu turystyki i sportu.
2. W planie zagospodarowania przestrzennego jednostki strukturalnej
Michałowice w Piechowicach nieruchomość położona jest na terenie
przeznaczonym na cele jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej
wraz z niezbędnymi obiektami i urządzeniami towarzyszącymi; ustalenia adresowe – dopuszcza się zmianę oznaczonej na rysunku planu
funkcji terenu na cele usługi z zakresu turystyki, hotelarstwa, sportu
i zastosowanie ustaleń określonych dla usług z zielenią towarzyszącą
(symbol planu 5MN).
3. Nieruchomość położona jest na terenie projektowanych obszarów
Natura 2000 dla obszaru specjalnej ochrony ptaków (OSO) oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO) – nazwa obszaru Karkonosze,
4. Termin zabudowy działek - pięć lat.
5. Cena nieruchomości (powiększona o kwotę podatku VAT) wynosi
- 669.780,00 zł.
6. Nabywca nieruchomości zostanie obciążony kosztami postępowania
w wysokości 1.847,86 zł.
7. Nabywca nieruchomości ponosi koszty umowy notarialnej oraz wpisu do księgi wieczystej.
8. Forma własności - sprzedaż na własność.
9. Termin i miejsce przetargu:
Przetarg odbędzie się w dniu 28.04.2008r. o godz. 1200 w siedzibie
Urzędu Miasta Piechowice przy ul. Żymierskiego nr 49 (na parterze
pok. nr 4).
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi - 669.780,00 zł.
1. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne po-

siadające obywatelstwo polskie oraz cudzoziemcy, którzy spełniają
warunki określone w ustawie z 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tj. Dz. U. Nr 167 poz.1758 z
2004r.).
2. Wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości wynosi
66.978,00,-zł należy wpłacić w terminie do dnia 24.04.2008r. na
konto Urzędu Miasta Piechowice Bank Gospodarki Żywnościowej
S.A. O/Jelenia Góra nr 65 2030 0045 1110 0000 0080 3550.
3. Przed otwarciem przetargu należy przedstawić komisji przetargowej dowody wpłaty wadium oraz dowody osobiste.
4. Minimalne postąpienie w przetargu nie może być mniejsze niż 1%
wartości działek, tj. po zaokrągleniu 6.700,00 zł.
5. Wadium wpłacone przez nabywcę zostanie zaliczone na poczet
ceny nabycia nieruchomości, a wadium wpłacone przez pozostałe
osoby zostanie zwrócone.
6. Po wygraniu przetargu nabywca zobowiązany jest wpłacić pozostałą
kwotę wraz z podatkiem VAT w wysokości 22% oraz kosztami, o
których mowa w pkt.6, w terminie 14-tu dni licząc od dnia podpisania protokołu z przetargu. Niedotrzymanie terminu powoduje
przepadek wadium, a przetarg czyni się niebyłym.
7. W przypadku rezygnacji z kupna ww. nieruchomości (po wygraniu
przetargu) wadium przepada.
8. Przetarg odbędzie się w formie licytacji ustnej.
9. Z przebiegu przetargu zostanie sporządzony protokół.
10. Ustala się miesięczny termin podpisania aktu notarialnego.
11. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w
terminie do dnia 28.04.2008r. Ogłoszenie o odwołaniu przetargu
wraz z uzasadnieniem podlega podaniu do publicznej wiadomości
przez wywieszenie na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Piechowice oraz zostanie opublikowane w prasie codziennej ogólnokrajowej.
Szczegółowe informacje na temat warunków i regulaminu przetargu można uzyskać w Urzędzie Miasta Piechowice przy ul. Żymierskiego
nr 49 w pok. nr 17 tel. 075-75-48-916.”
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Wicemistrzowie w siatkówce
Sukces Natalii
W Dolnośląskich Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej w Biathlonie,
jakie odbyły się w marcu na Polanie
Jakuszyckiej, duży sukces odniosła
Natalia Taterka (na zdj.), uczennica klasy IV b Szkoły Podstawowej
w Piechowicach. Zajęła znakomite
trzecie miejsce. Drużyna dziewcząt
z tej szkoły również zajęła trzecie
miejsce.

Srebrni medaliści: drużyny chłopców i dziewcząt klas szóstych.

Pograli w szkole
W rozgrywkach piłki siatkowej
wśród uczniów Szkoły Podstawowej
w Piechowicach pierwsze miejsca
zajęły klasy: IV b i VI b (dziewczęta), IV c i VI a (chłopcy), drugie
miejsca: IV a i VI a (dziewczęta), IV
a i VI b (chłopcy), trzecie miejsca:
IV c i VI c (dziewczęta), IV b i VI c
(chłopcy).

Reprezentacje klas szóstych dziewcząt i chłopców ze Szkoły Podstawowej w Piechowicach zajęły znakomite
drugie miejsce w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce
Siatkowej. Zawody odbyły się w Janowicach Wielkich. Drużyna dziewcząt
wystąpiła w składzie: Katarzyna Sosna,
Aleksandra Czyż, Kinga Tomczyszyn,
Małgorzata Kanik, Kinga Kłodzińska,
Agnieszka Chwalibóg, Luzia Hasciło,
Kamila Kryszeń, Małgorzata Czarna.

Dużyna chłopców: Piotr Mazur, Dominik Owsianka, Mateusz Rutana,
Wojciech Besman, Radosław Paradowski, Michał Tomaszewski, Patryk
Samek i Konrad Galanciak.
Reprezentacja chłopców z klas IV-tych zajęła III miejsce. Skład drużyny:
Tomasz Kanik, Kacper Ciołek, Tomasz Gilewicz, Patryk Łaskarzewski,
Adrian Szablewski, Paweł Chlebny.
Ich starsi koledzy z klasy V zakończyli
zawody na IV miejscu.

Biegli na Polanie

Szykują się do sezonu
Odbyło się pierwsze w tym sezonie zebranie zawodników sekcji
kolarskiej KS Lechia. – Omawialiśmy sprawy organizacyjne dotyczące m.in. nowych strojów, planu
startów w wyścigach – informuje
wiceprezes klubu Jacek Kamiński.
Pierwszy start w maratonie kolarze
zaplanowali 20 kwietnia we Wrocławiu. Na zdj. koszulka w jakiej będą
jeździć zawodnicy grupy zawodowej
JBG2 APC Presmet działającej przy
Lechii. Koszulki pozostałych zawodników będą bardzo podobne.

7 lutego na Polanie Jakuszyckiej
odbył się XXIV Karkonoski Bieg Narciarski Dzieci i Młodzieży organizowany przez Powiatowy Szkolny Związek
Sportowy. Wystartowało łącznie 400
zawodników. Piechowice reprezentowało 13 uczestników ze Szkół Podsta-

wowych oraz 2 uczestników z Gimnazjum. Najwyższe, czwarte miejsce, zajął
Piotr Skowron z Gimnazjum. Ze szkół
podstawowych na najwyższym miejscu
z uczestników reprezentujących naszą
Gminę uplasował się Radosław Paradowski, który zajął 8. miejsce.
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W karty na stolikach
Podczas ferii zimowych po raz trzeci zorganizowałem wraz z członkami
Klubu Logicznego (Sekcja Brydżowo-Szachowa KS „Lechii” Piechowice) Mistrzostwa Piechowic w Brydżu
Sportowym i Szachach Szybkich. Turnieje te umieściliśmy w programie Ferii Zimowych 2008 z Zespołem Szkół
Technicznych i Licealnych w Piechowicach.
Szkoła udzieliła nam gościny udostępniając sale do rozgrywek, a dyrekcja pomogła dodatkowo przy zakupie
nagród. W piątek 15 lutego w ZSTiL
spotkało się 11 par, które utworzyli
brydżyści z Piechowic, Jeleniej Góry,
Starej Kamienicy, Bolesławca, Wałbrzycha, Zdzieszowic i Żor. Mieliśmy
nawet zawodnika narodowości hinduskiej, a pochodzącego z USA! Niezbędny sprzęt przywiózł Liwiusz Ros,
a zawody profesjonalnie zorganizowali sędziowie z Bolesławca – Sławomir
Zimniak (z Zarządu MZBS Karkonosze) i Roland Lippik. Turniej poświęciliśmy pamięci niedawno zmarłego

kolegi-brydżysty Mieczysława Podreckiego, który uczył nas zasad brydża
sportowego. Główna nagroda mistrzostw w formie pucharu z pamiątkową tabliczką, została nam podarowana
przez partnerkę pana Mieczysława.
W turnieju wyjątkowo dużo było par
mixtowych (damsko-męskich), zatem
drugą cenną nagrodę w formie kryształowego pucharu, podarowanego
przez Zbyszka Torbusa, a ozdobionego przez znaną piechowicką mistrzynię grawerki Małgorzatę Sztabińską.
Turniej otworzył i nagrody wręczał wicedyrektor ZSTiL Lech Gancarek. Po sympatycznych i przebiegających w miłej towarzyskiej atmosferze
rozgrywkach nasi sędziowie wyłonili
zwycięzców. Oba puchary odebrała
para z Bolesławca, gdyż była to również para mixtowa – Albina i Ryszard
Suder. Para ta zadała kłam twierdzeniu, że nigdy w brydża nie należy grać
z żoną, co potwierdziła druga para
turnieju pochodząca z Piechowic –
Katarzyna i Lech Rębisz. Nagrody pocieszenia w formie literatury brydżo-

wej (pamiątki po Mietku) otrzymała
najmłodsza uczestniczka mistrzostw
Joanną Cieślak (z ZSTiL) grająca w
parze z Robertem Kwiatkowskim.
Lech Rębisz
WYNIKI TURNIEJU:
1. Albina Suder i Ryszard Suder z Bolesławca – 138 pt. (63%)
2. Katarzyna Rębisz i Lech Rębisz z Piechowic – 131 pt. (60%)
3. Włodzimierz Kubas i Liwiusz Ros z J.Góry i St. Kamienicy – 131 pt. (60%)
4. Ewa Nowak i Jarosław Kuźniar z Żor i
Piechowic – 124 pt. (56%)
5. Andrzej Kaczmarczyk i Dariusz Kowalski – 121 pt. (55%)
6. Chuck Chakravarty i Sławomir Zimniak
z USA i Bolesławca – 110 pt. (50%)
7. Bogdan Łukowski i Marcin Spychała z
Piechowic i Cieplic – 107 pt. (49%)
8. Dorota Kwintkiewicz i Roland Lippik z
Bolesławca – 98 pt. (44%)
9. Joanna Cieślak i Robert Kwiatkowski z
Cieplic i Piechowic – 90 pt. (41%)
10. Wacław Diłaj i Zdzisław Szymański z
Piechowic i Wałbrzycha – 90 pt. (41%)
11. Andrzej Lamla i Waldemar Krajewski z
Zdzieszowic i Piechowic – 90 pt. (41%)
Drużyna brydża sportowego Klub
Logiczny występująca w barwach KS
„Lechia” Piechowice przystąpiła do
rozgrywek ligowych Polskiego Związku Brydża Sportowego. Pierwsze trzy
mecze zostały rozegrane w lidze okręgowej rejonu MZBS Karkonosze. Do
rozgrywek została zgłoszona 10-osobowa drużyna składająca się z osób zamieszkujących w okolicach i w bardzo
zróżnicowanym wieku (od 13 do 64 lat). W lidze okręgowej startuje dziesięć
drużyn z regionu, a piechowicki klub
jest jedynym przedstawicielem Kotliny
Jeleniogórskiej.

Zawody brydżowe cieszyły się sporym zainteresowaniem.

Wyróżnieni uczniowie
13.03 w POK wyróżniono gimnazjalistów
za ich sukcesy w I semestrze tego roku
szkolnego. Przyznano wyróżnienia biorąc
pod uwagę wysokie średnie ocen, wzorowe
zachowanie, sukcesy sportowe, dobrą frekwencję oraz zaangażowanie w pracę na
rzecz szkoły. Uroczystość „Najlepszy z najlepszych” zorganizowało Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Piechowicach.
W imprezie wzięli udział uczniowie z rodzicami oraz władze miasta.

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
numerem RG-7125/5/08.
2. Nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod
numerem RG-72243/3/08.

Radosnych, pełnych nadziei
i wiary Świąt
Wielkiej Nocy
mieszkańcom Piechowic i gościom
spędzającym tu świąteczny czas
życzą:
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska
Przewodnicząca Rady Miasta
Halina Wieczorek

Z okazji
Świąt Wielkanocnych
życzę mieszkańcom
wszystkiego tego,
co od Boga pochodzi,
oby skrzydła
wiary
przykryły
kamienie
zwątpienia
i uniosły
serca ponad
przemijanie
Duszpasterze Parafii św. Antoniego
w Piechowicach

Zjechali saniami na podium
Piechowice i w tym roku na podium w klasyfikacji generalnej samorządów w VII Międzynarodowym
Zjeździe Saniami Rogatymi!

Reprezentacja Piechowic, w tym roku żeńska: Ewa Szmel i Aneta Nieroda, dzielnie
walczyła na trasie plasując się na podium. Kibicowali jej na trasie przedstawiciele Piechowic.

Reprezentacja samorządu Miasta
Piechowice w składzie: Aneta Nieroda i Ewa Szmel zajęła III miejsce w
VII Międzynarodowym Zjeździe Saniami Rogatymi.
„Zamiast wciąż pilnować chaty,
zjeżdżaj z nami na Rogatych !” - takie hasło propagowało tegoroczną
imprezę, która odbyła się 8 marca w
Kowarach.
Oprócz zjazdu saniami rogatymi
na czas, zawodnicy mieli do zaliczenia takie konkurencje jak: rzucanie
śnieżką do celu, konkurs wiązania
stosu drewna, czy jak najszybsze
przecięcie klocka drewna techniką
„moja-twoja”.
Patronat honorowy nad imprezą
sprawował Marszałek Województwa
Dolnośląskiego, a w imprezie nasze
miasto oprócz wymienionych powyżej Pań reprezentowała grupa samorządowców z burmistrz Z. Grabias-Baranowską na czele.
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