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Z krzyżem na mundurze i...
FOT. M. BERGTRAUM

50-tka już stuknęła naszym Piechowicom
pół wieku temu w miejskie szaty je ubrano
i do księgi miast je wpisano
Czy godnie noszą te szaty?
Niech każdy odpowie sobie sam
na to pytanie
Ja mam takie zdanie:
choć zawieje i powodzie
miasto nękały, trzeba przyznać
że Piechowice się nie dały.
- Włodarzy przez ten czas
było bardzo wielu
pracowali jak umieli
raz lepiej raz gorzejnie jeden z nich zatańczył
z piechowicką panną młodą
na weselu.
- Kultura kwitnie, przemysł się
rozwija. W Szklarskiej Porębie umarła
huta „Julia”, lecz nasza
piechowicka się odrodziła.
„Wepa” piękny zakład, stale
się rozwija –
ludziom daje pracę
niech zło Go omija.
– Pakoszowski Pałac perełką
urody, przyciąga turystów
starszych i młodych.
– Klub Seniora – najlepszy
w Powiecie, nie wiem Kochani
czy wiecie?
Że na zabawę do nas
z okolic zjeżdżają – tak nam się
podoba – powiadają.
Wniosek z tego jaki?
Piechowice ludzi
odmładzają!
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500 PLUS I NIE TYLKO
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Piechowicach informuje, że wnioski
na nowy okres zasiłkowy na świadczenie wychowawcze, zasiłek rodzinny,
fundusz alimentacyjny oraz specjalny
zasiłek opiekuńczy należy składać do
31 sierpnia w celu kontynuacji wypłaty
świadczeń.
Osoby, które złożyły wnioski w ustawowym terminie, zarówno drogą elektroniczną jak i formie papierowej, zobowiązane są do odbioru decyzji do 10
października 2017 roku celem otrzymania świadczeń.
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Sprawozdanie z XIX Raciborskiego
Rajdu Rowerowego
W dniach 7-8.08.2017 gościliśmy XIX Raciborski Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwościowych Dookoła im. Jana Pawła II. Uczestników rajdu powitał Burmistrz Piechowic
Pan Witold Rudolf, a w imieniu Klubu Abstynenta ,,EDEN” z-ca prezesa Jan Czyż oraz
członkowie klubu. Uczestnicy Rajdu mieli zapewniony posiłek, zakwaterowanie oraz niezapomniane wrażenia. Zarząd Klubu Abstynenta ,,EDEN” składa Serdeczne Podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do przyjęcia uczestników Rajdu: Panu Burmistrzowi,
Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pani Dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 1, Pani Dyrektor POK-u, Księdzu Proboszczowi Paraﬁi Piechowice.
Klub Abstynenta ,,EDEN”
Prezes Józef Góral

MOSP Piechowice

BURMISTRZ
MIASTA PIECHOWICE
Działając na podstawie art. 30 ust. 2
pkt. 3 ustawy z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.
poz. 446, 1579, 1948, z 2017r. poz.
730, 935) oraz art. 35 ust. 1 ustawy
z dnia 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016r. poz.
2147) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Piechowice został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy pod numerem:
RG.6845.8.2017.

Zatrzymać się w „godzinę W”

MASZ DŁUG? OD 1 STYCZNIA
2018 ROKU WSZYSCY SIĘ
O TYM DOWIEDZĄ
Od 1 stycznia 2018 roku każdy będzie
mógł skontrolować, czy dana ﬁrma lub
osoba ﬁzyczna ma zaległości podatkowe. Będzie to możliwe dzięki Rejestrowi Należności Publicznoprawnych.
Rejestr Należności Publicznoprawnych
został wprowadzony Ustawą z dnia
7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia dochodzenia
wierzytelności (Dz.U. 2017, poz. 933).
Ustawa w tej części zacznie obowiązywać od dnia 1.01.2018 r.
Do rejestru wpisani będą wszyscy dłużnicy, gdy ich zaległości podatkowe wraz
z naliczonymi odsetkami wyniosą przynajmniej 5 tysięcy złotych. Samym wpisem do rejestru zajmą się naczelnicy
urzędów skarbowych, wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast. Jednak przed
wpisem do Rejestru Należności Publicznoprawnych dłużnik zostanie powiadomiony przez wierzyciela w „zawiadomieniu o ujawnieniu w rejestrze”. Wówczas
dłużnik będzie miał 30 dni na zapłatę, aby
nie traﬁć na niechlubną listę.

Harcerze z 8 Piechowickiego Szczepu Harcerskiego „Cicha Dolina” pomogli
w organizacji kolejnej rocznicy Powstania Warszawskiego. 1 sierpnia 2017 roku
ponad 30 młodych ludzi roznosiło po mieście ulotki z przypomnieniem o bohaterach oraz rozgłaszali cel akcji, zapraszając do zatrzymania się wszystkich o godz 17,
by uczcić pamięć poległych żołnierzy. Gdy równo o „godzinie W” zawyły syreny
w mieście, harcerze ustawili się na baczność i oddali cześć powstańcom. Po minucie ciszy
kolumna prowadzona przez burmistrza Piechowic Witolda Rudolfa udała się na cmentarz
komunalny w Piechowicach, gdzie złożone zostały wieńce i odpalone znicze w imieniu
mieszkańców miasta przy grobach żołnierzy a także pod krzyżem głównym.
pwd. Ewelina Gawlik
drużynowa 8 PDH „Burza”
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Szansa na drogę
W dniu 28 lipca 2017 r. odbyło się drugie
spotkanie konsultacyjne w formie otwartej
dyskusji z mieszkańcami Gminy Piechowice dot. przygotowywanego Miejscowego
Planu Zagospodarowania Przestrzennego
(MPZP) w rejonie ulic: Żymierskiego (w
ostatnim czasie zmieniona nazwa ulicy na:
ul. Kryształową), Turystycznej i Chałubińskiego w Piechowicach, w ramach projektu
„Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne
planów miejscowych na wsi i w małych
miastach”.
Otworzył je przedstawiciel Referatu Planowania Przestrzennego Gminy Piechowice,
a następnie temat planowanej drogi omówił,
odnosząc się do pierwszego spotkania konsultacyjnego - Burmistrz Miasta Piechowice – p. Witold Rudolf. Witając uczestników,
przedstawił również cel konsultacji. Podkreślił, kolejny raz, że istotą prowadzonych
aktualnie konsultacji nie jest stwierdzenie
zasadności przeprowadzenia tej drogi, ale
optymalnego jej zaplanowania i zagospodarowania terenów sąsiadujących. Kolejnym
punktem było przedstawienie przez Panią
projektant Pracowni Urbanistycznej, odpowiedzialnej za przygotowanie MPZP, aspektów prawnych i ﬁnansowych, które muszą
być brane pod uwagę przy projektowaniu
drogi gminnej , która włącza się do drogi
krajowej. Wyjaśniła szczegółowo kwestie
związane z procedurą pozyskiwania gruntów pod budowę drogi. Wszystkie te sprawy
uzasadniła odnosząc się do aktualnie obowiązującego prawodawstwa, wskazując,
w których ustawach i rozporządzeniach
oraz w jakich artykułach zostały zapisane. Projektant drogowy zaprezentował na
mapie, w ramach przygotowanej koncepcji MPZP, po zmianach wprowadzonych
w wyniku dyskusji w trakcie pierwszego
spotkania konsultacyjnego, dwa warianty
projektowanego układu komunikacyjnego.
Uzasadniał, iż z racji uwarunkowań technicznych (bardzo duże nachylenie w terenie) oraz poprowadzenia drogi tam, gdzie
tylko to jest możliwe, przez tereny gminne – takie rozwiązania są optymalne. Po
prezentacjach projektantów, moderatorka
poprowadziła dyskusję na temat zaprezentowanych rozwiązań i wynikających stąd
potrzeb, wniosków i opinii uczestników
spotkania. Przez cały okres spotkania była
zapewniona możliwość przeprowadzenia
rozmów (dla właścicieli działek przez które
ma przebiegać zaplanowana droga, którzy
nie mogli dotrzeć bezpośrednio na spotkanie) za pośrednictwem skype. Niestety, nikt
z tej możliwości nie skorzystał. Była też zapewniona opieka dla małych dzieci.
Podobnie jak w trakcie pierwszego spotkania konsultacyjnego, zaczął od bardzo
ostro prezentowanego poglądu jednego

z właścicieli gruntów,
przez które ma przebiegać droga według
wariantu nr I. Podobnie, jak miesiąc temu,
prezentował pogląd, iż
nie ma potrzeby prowadzenia drogi gminnej,
łączącej tereny od strony ulic: Żymierskiego,
Turystycznej i Chałubińskiego z drogą krajową nr 3. W związku z
tym, że w tym spotkaniu
uczestniczyło zdecydowanie więcej właścicieli
i użytkowników gruntów, przez które ma
przebiegać projektowana droga (omawiane dwa warianty), pojawił się nowy wątek:
planowany punkt włączenia się drogi do
drogi krajowej spowoduje dewastację starodrzewu znajdującego się na terenie użytkowanym przez Wspólnotę „Turystyczna 2”.
Podniesiono kwestie, iż taki sposób poprowadzenia drogi (punkt włączenia i pierwszy
odcinek) spowoduje znaczne obniżenie warunków życia mieszkańcom budynku przy
ul. Turystycznej 2, z uwagi na zbyt bliski w
stosunku do budynku przebieg drogi i zniszczenie zabytkowych drzew oraz elementów
małej architektury (fontanna). Przedstawiciele Wspólnoty uczestniczący w spotkaniu,
wskazali możliwość włączenia i poprowadzenia planowanej drogi przez działki 39/3
i 39/2, których właścicielem jest Wspól-

nota „Turystyczna 2”. Wspólnota wystąpi
z wnioskiem do Gminy o inny punkt włączenia planowanej drogi gminnej do drogi
krajowej i zachowanie zieleni parkowej
w takim stanie jaki jest (aktualnie teren nie
do końca poddany jest pielęgnacji, z uwagi
na to, że bariera zieleni rosnącej dziko stanowi naturalny ekran oddzielający drogę krajową od budynku przy ul. Turystyczna 2).
Członkowie Wspólnoty nie wnoszą zastrzeżeń co do ważności realizacji planowanego
połączenia drogowego. Pozostali uczestnicy spotkania, w tym właściciele działek, na
których zlokalizowane są: Ośrodek Konferencyjno-Wypoczynkowy „Horyzont” oraz
Szkolne Schronisko Młodzieżowe „Plum”,
a także przedstawicieli Urzędu Miasta –
uważają, iż planowane połączenie drogowe
, tzw. „Droga Izerska” – jest konieczne.
D. B.

Jeden z naszych klientów powiedział niedawno, że widok z tarasów ośrodka
Horyzont jest wart milion dolarów. I tak jest.
Okazuje się, że zostało to w końcu zauważone przez włodarzy naszego miasta. Powstała koncepcja, dotycząca wykorzystania terenów położonych między Barokiem,
Ośrodkiem Horyzont i Górzyńcem. Na pewno są to tereny atrakcyjne z punktu widzenia każdego inwestora, zajmującego się szeroko pojętą branżą turystyczną.
Aby jednak tak się stało, potrzebny jest dobry dojazd do wszystkich działek położonych na wyżej wymienionym terenie. W związku z tym zaproponowano, aby powstała droga łącząca Piechowice ze Szklarską Porębą Dolną. Rozpoczynałaby się ona
na skrzyżowaniu z ulicą Kryształową (Żymierskiego), a kończyła na skrzyżowaniu
z ulicą Chałubińskiego. Mamy szansę otrzymać doﬁnansowanie z Unii Europejskiej
tylko na drogę łączącą dwie miejscowości.
Nie zawsze jest nam po drodze z decyzjami naszych włodarzy. Co roku toczymy
wojnę o odśnieżanie ulicy Chałubińskiego, która leży jeszcze w obrębie Piechowic,
a wjeżdża się na nią tylko od ulicy Kolejowej w Szklarskiej Porębie. Może właśnie
dlatego bardzo spodobała nam się ta koncepcja.
Obecnie trwają konsultacje społeczne, dotyczące planów dokładnego przebiegu drogi. Każdy może zgłosić swoje za i przeciw oraz wnieść uwagi. Zdarzają się również
burzliwe dyskusje… i o to właśnie chodzi.
My, jako mieszkańcy Piechowic i przedsiębiorcy, jesteśmy za każdą inicjatywą, która pozwoli rozwijać się naszemu miastu. Dobrze wiemy, że od koncepcji do realizacji
planów droga daleka. Jednak trzeba wykonać ten pierwszy krok.
Czas wykorzystać wszystkie atuty naszej góry, bo zostaną nam tylko tereny rolne,
łąki i nieużytki. One jednak nie mają wielkiej wartości.
Katarzyna i Jarosław Zawadziłło
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Zmiany nazw ulic – ciąg dalszy

Po podjęciu stosownych uchwał i opuObecnie więc problem
z dotarciem do odpo- blikowaniu ich w Dzienniku Urzędowym,
wiedniej posesji mają nie każdy właściciel nieruchomości (według
tylko służby z zewnątrz danych z ewidencji gruntów i budynków)
i osoby przyjezdne ale rów- otrzyma pisemne zawiadomienie o nowym
nież sami mieszkańcy jak adresie. Jednocześnie informujemy, że
i z tego co wiem sam Pro- Urząd Miasta powiadomi o zmianie adreboszcz, chodzący z wizytą sów niezbędne instytucje, jak: Urząd Staduszpasterską, zwaną „ko- tystyczny, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, KRUS, Pocztę Polską
lendą”.
Wprowadzenie nowych i Starostwo Powiatowe PODGiK.
Pewnie wszyscy zdajemy sobie sprawę
nazw ulic, które powstałyby z części ulicy Ko- z tego, że nastąpi konieczność wymiany inUlica Kolonijna zostanie podzielona na kilka mniejszych.
lonijnej miałoby na celu nych dokumentów (np. prawo jazdy, dowód
usystematyzowanie i uła- rejestracyjny), która obciąży tym obowiązWprowadzenie nazw ulic i numeracji potwienie lokalizacji indy- kiem mieszkańców, których dotyczą zmiany
rządkowej budynków to konieczność, do widualnych posesji, poprawę bezpieczeństwa adresów. Burmistrz wystąpi w tym zakresie
tego zobowiązuje nas rozporządzenie mi- poprzez ułatwienie lokalizowania dojazdu do Starosty Powiatu Jeleniogórskiego o podnistra administracji i cyfryzacji oraz prawo służbom takim jak: pogotowie ratunkowe, po- jęcie stosownej uchwały przez Radę Powiageodezyjne i kartograﬁczne.
licja, straż pożarna, instytucje oczyszczające tu Jeleniogórskiego w sprawie zwolnienia
Tym razem zmiana nazw ulic będzie do- miasto oraz kurierzy pocztowi i innym oso- z opłat naszych mieszkańców przy wymiatyczyć naszego osiedla Michałowice. Ulica, bom, które chętnie chcą nas odwiedzić.
nie wyżej wymienionych dokumentów.
która została geodezyjnie przygotowana do
Podobna sytuacja wystąpiła na terenie
Wprowadzenie nowych ulic i zmiana
zmiany, to ulica Kolonijna. Nazwa jej przy- numerów porządkowych może powodo- „centrum” miasta Piechowice, gdzie z częjęta została Uchwałą Miejskiej Rady Naro- wać powstanie odmiennych racji dwóch ści już nowo nazwanej ulicy Kryształowej
dowej w Piechowicach Nr XXXVI/76/68 stron. Dlatego do wszystkich Mieszkańców i Przemysłowej powstałyby dodatkowe ulice.
z dnia 10.09.1968r. Do tej ulicy przypo- Osiedla Michałowice ślemy zaproszenie do
Przedkładając tę propozycję liczymy na
rządkowanych było wówczas 27 budynków. składania opinii i propozycji nazw ulic, przy przychylność Mieszkańców oraz Zarządu
Obecnie przyporządkowanych jest już 46 których chcieliby mieszkać. Aby każdy Osiedla Michałowice, Rad Paraﬁalnych i księnumerów, a docelowo tych numerów mia- mieszkaniec mógł uczestniczyć w tej ogól- ży Proboszczów, paraﬁi Piechowice i Jagniątłoby być 84.
nej dyskusji będą prowadzone konsultacje ków oraz Rady Powiatu Jeleniogórskiego.
Zoﬁa Junger
Kiedy w 1968r. powstała ulica Kolonijna, społeczne, o których będziemy dodatkowo
Inspektor ds. geodezji
nasze Michałowice miały zabudowę wiej- informować.
ską, rozproszoną i wprowadzenie wtedy
wyżej wymienioną uchwałą pięciu nazw
ulic, (przypomnę jakie to były ulice: Kolonijna, Sudecka, Śnieżna, Plac Wczasowy
KONSULTACJE SPOŁECZNE
i ul. Myśliwska, która Uchwałą Miejskiej
Rady Narodowej w Piechowicach Nr XISzanując wolę Mieszkańców zapraszam Wszystkich, którzy posiadają
X/72/77 z dnia 22.03.1977r. została zmieczynny akt wyborczy oraz są zameldowani na pobyt stały przy ul. Koloniona na ul. Łowiecką), do których łącznie
nijnej, ul. Przemysłowej (nr budynków 8, 9 i 10) i Kryształowej (nr 83,
przyporządkowane były 73 numery po86, 87, 89, 90, 90A, 93, 93A, 96 i 96A) do wzięcia czynnego udziału
rządkowe budynków, w całości zapewniało
w konsultacjach społecznych.
oczekiwany ład i porządek.
Konsultacje, do których zapraszam Wszystkich wyżej wymienionych
Od 1968r. upłynęło już 49 lat, a ulic na
Mieszkańców, których w pewien sposób dotkną bezpośrednio skutki
terenie Osiedla Michałowice przybyło.
proponowanych zmian trwać będą
Pewnie Państwo się zdziwicie, ale powstaod dnia 26.09.2017r. do 16.10.2017r.
ły tylko trzy (ul. Złoty Widok, Liczyrzepy
Forma konsultacji to pisemne składanie w określonym terminie,
i Potok Rudnika).
w sekretariacie Urzędu Miasta ważnych własnych opinii, stanowisk
Przybyło nam budynków, co za tym
i propozycji nie tylko dotyczących nazw nowych ulic ale również
idzie również mieszkańców, którzy chętnie
z różnych części naszego kraju przybywapewnych rozwiązań, jak również diagnozowanie powyższej potrzeby.
ją na teren naszego osiedla, a my jesteśmy
Istotą konsultacji społecznych, które zamierzam przeprowadzić jest
zobowiązani, jako gmina, zapewnić ład
włączenie Mieszkańców w podejmowanie decyzji oraz poznanie peri porządek oraz bezpieczeństwo wszystkim
spektyw i potrzeb społecznych oraz uzyskanie wspólnego pomysłu nad
mieszkańcom.
rozwiązaniami i działaniami, które pozwolą realizować zaistniałe potrzeAnalizując przebieg całej ulicy Kolonijby. Zakładam, że dadzą one obustronną komunikację i nawiązanie relacji
nej z jej wszystkimi rozjazdami i przypopomiędzy Mieszkańcami, a władzami i administracją.
rządkowanymi do niej numerami, obecnie
Apeluję do Państwa o czynny udział, tak aby ich wynik odzwierciedlał
nie zapewnia ona przestrzennej regularnoopinie całej społeczności zaproszonej do wzięcia udziału.
ści i wprowadza całkowitą dezinformację.
BURMISTRZ MIASTA PIECHOWICE
W związku z takim stanem, uzasadniona
WITOLD RUDOLF
jest jej modyﬁkacja.
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Podrzucanie odpadów – będą fotopułapki
Szanowni Państwo, niemal codziennie otrzymujemy zgłoszenia
o podrzuconych odpadach przy gniazdach do segregacji. Są to zarówno porozrzucane butelki plastikowe, odpady zmieszane, odpady
budowlane, umywalki, toalety, okna, szyby, kanapy, fotele, pralki,
lodówki itp. odpady. Dla przykładu przedstawiamy kilka fotograﬁi
pokazujących obraz gniazd do segregacji odpadów z ostatnich tygodni. Informujemy Państwa zatem, że takie podrzucanie odpadów
i ich składowanie zarówno przy gniazdach do segregacji odpadów jak
i w innych miejscach publicznych jest niedopuszczalne i niedozwolone. W przypadku większej ilości odpadów segregowanych, takich
jak szkło, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
i metale, prosimy o ich wrzucanie do pojemników do segregacji odpadów lub o ich przywiezienie do PSZOK-u.
Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki
i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje), zużyte opony, odpady budowlano – remontowe należy przekazywać do PSZOK-u, a nie pozostawiać przy gniazdach do segregacji odpadów. Do PSZOK-u można
również przekazać odpady ulegające biodegradacji.
W październiku br. zaplanowana została również akcja zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o czym będziemy jeszcze Państwa dodatkowo informować.
Informujemy jednocześnie, że przy punktach do segregacji odpadów instalowane są czasowo fotopułapki, które mają pomóc ustalić
osoby podrzucające odpady. W najbliższym czasie Urząd Miasta planuje zakupienie dodatkowych fotopułapek, które sukcesywnie będą
rozmieszczane przy kolejnych gniazdach.
W trosce o czystość naszej gminy apelujemy o przestrzeganie zasad
segregacji odpadów.
B. M.

Spalanie odpadów w domowych piecach
Szanowni Państwo, zarówno w sezonie grzewczym jak i w sezonie letnim
otrzymujemy zgłoszenia mieszkańców
Piechowic o spalaniu odpadów w piecach domowych przez okolicznych sąsiadów. Dzieje się to zazwyczaj w godzinach wieczornych i nocnych. Spalanie
odpadów w paleniskach domowych jest
prawnie zabronione i niedopuszczalne.
Uciążliwości zapachowe z tym związane
często powodują szereg niedogodności

i utrudnień w zwykłym codziennym
funkcjonowaniu, np. podczas spalania
odpadów ciepłą nocą nie można otworzyć okien, a spacer zimową porą nie należy do przyjemności. Ponadto produkty
spalania odpadów są zazwyczaj produktami toksycznymi, powodującymi wiele
chorób i schorzeń.
Apelujemy zatem do tych mieszkańców,
którzy spalają w piecach odpady różnego
pochodzenia, o zaprzestanie tych praktyk,

Grunt to dach nad głową

W drugiej połowie sierpnia rozpoczął się remont dachu budynku przy ul. Kryształowej 12 (dawna Żymierskiego). – Zdjęte zostaną elementy zawierające azbest – podkreślił Stanisław Gwizda,
prezes Zarządzania Nieruchomościami „Wspólny Dom”, który
zarządza tym budynkiem.
W poprzednim miesiącu pisaliśmy, że sporo wspólnot decyduje
się na zaciągnięcie kredytu na remont dachu. Jest to formuła bezpieczna, gdyż kredyt ten spłacany jest z funduszu remontowego.
Stawka funduszu w takim przypadku wzrasta średnio o 1-2 złote
za metr kwadratowy. Po artykule kolejne wspólnoty zdecydowały
się na skorzystanie z tego rozwiązania. Jak poinformował prezes,
niedawno uchwałę o remoncie dachu podjęła także wspólnota
przy ul. Kryształowej 11. Nic dziwnego, mieszkańcy mają dzięki
temu porządny dach nad głową.
R.Z.

abyśmy wspólnie zadbali o nasze zdrowie
i środowisko.
Przypominamy również Państwu, że odpady segregowane można bez ponoszenia
dodatkowych kosztów wrzucić do odpowiednich pojemników w tzw. gniazdach
do segregacji odpadów lub przekazać je do
PSZOK-u mieszczącego się na terenie Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. przy
ul. Bocznej 15 w Piechowicach.
B. M.
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Z krzyżem na mundurze...

P

– Wypożyczyłem za pokwitowaniem z Ligi
Obrony Kraju dwa karabinki. Przywiozłem
je z Jeleniej Góry... autobusem komunikacji miejskiej, zawinięte w koce. Zamki do
tych karabinków trzymałem w kieszeniach.
Dostałem też kilkaset sztuk amunicji. Znałem podstawowe zasady obchodzenia się
z bronią oraz prowadzenia zajęć i bezpiecznego strzelania. Ale mimo wszystko, dużo
było w tym żywiołowości i improwizacji.
Zajęcia wyszły znakomicie a zainteresowanie było bardzo duże. Przyszli młodzi
instruktorzy harcerscy i koledzy ze szkoły.

czuwali wtedy głębokiej indoktrynacji. –
Przede wszystkim, świetnie się bawiliśmy.
Teraz, po latach mogę to dostrzec. Uczyliśmy się socjalistycznych piosenek,
trzeba było maszerować w pochodzie
pierwszomajowym.
Ale już wtedy pełniliśmy warty w
kościele w okresie
Świąt Wielkanocnych – wspomina.
– Nikt nie robił nam
z tego powodu wyrzutów. Poza tym,
przede wszystkim
uczyliśmy się technik
harcerskich,
Nieobozowa Akcja Letnia 1971 r. - polana obok „Uroczyska”. Gotowanie obiadu
obozowania, gotona kuchni polowej. Od lewej: Bożena Płudowska, Ewa Misiewicz, Cezary Wiklik.
wania na kuchni polowej. Chłonęliśmy
to jak gąbka.
– Przeżycie było duże, bo pierwszy raz
Pamięta, jak zorganizował zajęcia ze mieliśmy do czynienia z bronią – przyznastrzelania z karabinów KBKS dla starszy- je. Marek Bergtraum odszedł z harcerstwa
zny z Piechowic. – To było na starej ponie- w 1975 roku. Poświęcił się turystyce.
mieckiej strzelnicy, zlokalizowanej w okoW okresie 1978 – 1988 w Piechowicach
licach stadionu w Piechowicach – mówi. istniał huﬁec. Według danych Chorągwi
Jeleniogórskiej z 1979 roku, w naszym
mieście działało aż 13 drużyn (!), w tym
5 harcerskich i 8 zuchowych. Łącznie było
390 zuchów i harcerzy, wraz z kadrą. Dane
te należy traktować z pewnym dystansem.
Był to bowiem okres, kiedy władze Polski
Ludowej bardzo mocno naciskały władze
niższego szczebla, by organizować życie
pozaszkolne dla młodzieży. Do harcerstwa
przypisywano całe klasy szkolne. Dla przykładu, z tej samej statystyki wynikało, że
w Gryfowie Ślaskim do szkół podstawowych uczęszczało 1384 uczniów, a z tego
w harcerstwie było... 1083.
Ważnym punktem na mapie historii harcerstwa w Piechowicach była 1 Drużyna
Harcerska DROP. Powstała w 1981 roku
i działała do początku lat 90-tych. Nazwa
nie była przypadkowa. – Oznacza tyle, co
DRużyna Ochrony Pogranicza – wspomina
Zajęcia na strzelnicy przy stadionie „Lechii” 1973 r. Od lewej: Gralak, Trajnowicz, Bolesław Brodziak,
Ryszard Orłowski, ówczesny drużynowy.
Edward Tołodziecki, Zbigniew Klęk, Jerzy Kędziora, Marek Bergtraum, (?), śp. Roman Bytnar,
To dlatego, że dzięki kontaktom drużyZbigniew Hamerski. Leżą: Marian Polański, Andrzej Tomaszewski.
FOT. ARCHIWUM M. BERGTRAUMA

ierwsze wzmianki, do których udało
mi się dotrzeć, to lata 50-te. Zwykłe
zdjęcie harcerzy, maszerujących drogą z Sobieszowa do Piechowic. W latach
60-tych i 70-tych organizacja wyglądała
podobnie, jak w całej Polsce: była mocno
związana ze szkołami. Drużynowymi byli
głównie nauczyciele. Mówiło się nawet –
nieco złośliwie – co szkoła, to drużyna.
Mimo tego, niektórzy bardzo dobrze
wspominają ten okres. – Moja przygoda
z harcerstwem rozpoczęła się w 1970 roku
– wspomina Marek Bergtraum, piechowiczanin od urodzenia, znany przewodnik
sudecki. – Byłem uczniem ZSZ przy Karelmie (1970) i znajomy powiedział mi, że
jest miejsce na obóz harcerski w Kliczkowie. Tam otrzymałem patent drużynowego
a później krótko prowadziłem drużynę harcerską męską przy SP 1 w Piechowicach.
Był nacisk „z góry” aby tworzyć Młodzieżowe Kręgi Instruktorskie przy szkołach
ponadpodstawowych. Wysłano mnie na
kurs instruktorski do Sobótki i po jego
ukończeniu zostałem mianowany przewodniczącym MKI przy ZSZ Karelma.
Choć harcerstwo było oczkiem w głowie
władzy ludowej, to – jak mówi – nie od-

FOT. M. BERGTRAUM

Historia harcerstwa w Piechowicach nieodłącznie wiąże się
z historią tego ruchu na ziemi jeleniogórskiej, który narodził się
latem 1946 roku. Swego czasu w naszym mieście funkcjonował
nawet hufiec. Do dziś jesteśmy traktowani jako znaczący ośrodek
harcerski a nasza kadra stanowi o sile Hufca Karkonoskiego.
Ale harcerstwo to nie tylko struktura, stopnie, funkcje. To niezliczone
morze doświadczeń i wspaniałych wspomnień, przeżyć cenniejszych,
niż pieniądze.
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nowego z Wojskiem Ochrony Pogranicza
drużyna miała szereg zajęć, prowadzonych przez żołnierza tej jednostki. – Zimą
organizowano nam kuligi przy drodze na
Wodospad Kamieńczyka. Mieliśmy też
możliwość nocowania w strażnicy na Szrenicy – podkreśla drużynowy „DROP-u”.
Pamięta, że w 1978 roku w piechowickim
hufcu funkcjonowały cztery drużyny (czyli
znacznie mniej, niż podają oﬁcjalne dane).
Dwie w mieście, jedna w Michałowicach
(prowadziła ją Romana Dobosz) i jedna
w Szklarskiej Porębie.

Kronika obozu w Lubniewicach w 1986 roku.

Początki 5 PDH „Cicha Dolina”. Zdjęcia z rajdu
turystycznego Łagów-Sulików 1987r.

Powstała na bazie Szkolnego Koła Turystyczno-Krajoznawczego, które wcześniej
prowadził jako nauczyciel w SP nr 2. Koło
przerodziło się w 5 Piechowicką Drużynę Harcerską. Przez lata funkcjonowania
zmieniała nazwę. Pierwotnie nazywała się
„Cicha Dolina”, później na krótko przeobraziła się w „Igłę”, a następnie przyjęła
nazwę „Granit”, która funkcjonowała aż do
końca. A. Spolnik inspirował się na 4 DH,
która powstała rok wcześniej a prowadził
ją Krzysztof Malczuk.
– Pierwszy mój obóz w Lubniewicach
FOT. ARCHIWUM R. LIPAWSKIEGO

W latach 1981-82 R. Orłowski był także komendantem piechowickiego hufca. To z jego
inicjatywy huﬁec pozyskał w 1981 roku bazę
obozową – w Lubniewicach nad jeziorem.
– Jeden z moich harcerzy powiedział, że
jego kuzyn jest milicjantem w Lubniewicach, a tam są aż dwa jeziora – tłumaczy

R. Orłowski. – Mieszkał
co prawda w innej miejscowości, ale pojechaliśmy
tam. Zajęło to cały dzień,
bo jeździliśmy pociągami.
Dotarliśmy wieczorem i na
szczęście zastaliśmy go
w domu. Nie było to takie
oczywiste, bo w tamtych
czasach nie było telefonów
i trudno było się umówić.
Powiedział: chłopaki, nie
ma problemu, wstajecie jutro o 6. rano i jedziecie ze
mną do pracy.
Okazało się, że był komendantem posterunku milicji. – Polecił koledze, aby
uruchomił milicyjną motorówkę i powiedział, że musi
nam pokazać miejsca nad
jeziorem. Potem poszliśmy
do sołtysa, ten przyjął nas
z otwartymi ramionami.
R. Orłowski wówczas
formalnie nie był jeszcze
nawet komendantem hufca.
Dopiero później otrzymał
pełnomocnictwa od komendanta chorągwi i mógł
podpisać stosowne umowy.
– Przygotowywaliśmy harcerzy do tego
wyjazdu: ćwiczyliśmy gotowanie na kuchni polowej, elementy pionierki. Założenie
było takie, że każdy zastęp, który jedzie,
otrzymuje namiot. I sam ma zadbać o jego
wyposażenie – opowiada R. Orłowski.
Obóz się udał a do Lubniewic harcerze jeździli (z przerwami) przez kolejnych 20 lat.
– To był przypadek – mówi o swojej
przygodzie z harcerstwem Adam Spolnik,
jeden z inicjatorów tworzenia „nowego”
harcerstwa. Drużynę założył w 1986 roku.

FOT. ARCHIWUM A. SPOLNIKA

i lilijką w sercu

Niestety, do dziś zachowała się szczątkowa dokumentacja dotycząca
harcerstwa. Powyżej pierwszy rozkaz nowo powstałej 4 DH. 1985r.

Lata 90-te były trudne dla harcersdtwa i wielu organizacji pozarządowych.
Obóz 5 PDH w Wąchabnie w 1994r.

INFORMATOR PIECHOWICKI

8/17 SIERPIEŃ 2017
FOT. R. ZAPORA

8

Najdłużej działającą drużyną w mieście jest 8 PDH „Burza” (zdjęcie z 2000 r.)

nowych zawodów – opowiada R. Lipawski. – Nie oszukujmy się: instruktorzy harcerscy byli bardzo dobrymi organizatorami, dlatego większość bez trudu poradziła
sobie w tych realiach. Tyle, że w pogoni za
zarobkowaniem mieli coraz mniej czasu na
wolontariat.
Mimo tego, prowadzona przez niego
drużyna była tak duża, że we wrześniu
1995 roku powstały z niej dwie kolejne:
8 PDH „Burza” i 9 PDH „Jawor”. Pierwszymi drużynowymi nowych jednostek
zostali dotychczasowi przyboczni 5 PDH
„Granit”, odpowiednio: Robert Zapora
(8 PDH) i Krzysztof Butkiewicz (9 PDH).
Drużynowym 5 PDH „Granit” pozostał
Robert Lipawski, z czasem drużynę przejął
Jacek Gajda. Drużyny te działały zrzeszone w szczepie „Cicha Dolina”.
– Na obozie wędrownym po Pojezierzu
Mazurskim jeździliśmy głównie autostopem – wspomina Łukasz Strąk, który należał do :Burzy” (później był także drużynowym 100 DH „Watra” w Jeleniej Górze).
– Dzisiaj to nie do pomyślenia, żeby sobie
pozwalać na takie rzeczy, gdzieś na drugim
końcu Polski. Ale wtedy czasy były inne,
FOT. R. ZAPORA

(1985 rok) wyglądał tak, że były to... drzwi
do lasu – wspomina A. Spolnik. – Wszystko budowaliśmy od zera: ziemiankę na magazyn żywnościowy. Nie było nawet toalety. Trzeba było wykopać dół, zamontować
kilka żerdzi i owinąć to płachtą ze starego
namiotu. Tak wyglądała obozowa latryna.
Był to okres PRL-u, naszą sztandarową
walutą w tym rejonie był papier toaletowy,
który otrzymywaliśmy z papierni. Cenniejszy od pieniędzy. Wszystko można było
nim załatwić. Wymienialiśmy go nawet
na mięso, na bazie którego gotowaliśmy
posiłki dla harcerzy. Normalnie w sklepie
ciężko było je dostać, bo wszystko było na
kartki – opowiada.
W latach 1994-95 w Piechowicach funkcjonowała tylko jedna drużyna: wspomniana 5 PDH „Granit”. Prowadził ją Robert
Lipawski ps. Maja. – To był wspaniały
czas. Odradzało się harcerstwo na wzór
tego przedwojennego, bez polityki – mówi.
Okres ten jednak był trudny dla wielu organizacji pozarządowych i młodzieżowych, które nie radziły sobie po transformacji ustrojowej. Dotknęło to także ZHP.
– Otworzył się rynek pracy, powstało wiele

12 PDH „Zenit” podczas Startu Harcerskiego w Piechowicach w 2003r.

Szczep „Cicha Dolina” w Piechowicach podczas obozu w Białogórze w 2017 roku. Na pierwszym planie
komendant szczepu hm. Arkadiusz Rudolf (po lewej) oraz drużynowy drużyny „Pogrom” - Mateusz Kozik.

ludzie bardziej ufni. Nie było „komórek”.
A my bawiliśmy się znakomicie. Jeździliśmy dwójkami. Pamiętam, że mieliśmy nawet ranking: kto pierwszy dotrze w umówione miejsce, otrzymuje więcej punktów.
A jeśli ktoś wziął gitarę, to miał dodatkowy
bonus. I raz zdarzyło się, że jeden kierowca zabrał całą drużynę na pakę. A jechał...
chłodnią, w której przewoził kiełbasy.
Warto podkreślić,że 8 PDH „Burza”
działa po dziś dzień (ma już 22 lata) i jest
jedną z najstarszych drużyn Hufca Karkonoskiego. W grudniu 2000 roku prowadzenie „Burzy” przejął Łukasz Wnuk (prowadził ją przez kolejnych 6 lat). Po drodze
w 8 PDH było jeszcze kilkoro drużynowych (m.in. Paweł Szymków, Olga Cieślik, Arkadiusz Rudolf), obecnie prowadzi
ją pwd. Ewelina Gawlik. W latach 19982005 w Piechowicach działała jeszcze
12 PDH „Zenit” (pierwszy drużynowy –
Rafał Rybczyński), która niejako przejęła
schedę po 9 PDH „Jawor”.
Od 2015 roku w Piechowicach ponownie funkcjonuje szczep „Cicha Dolina”.
Kieruje nim hm. Arkadiusz Rudolf. W jego
skład wchodzą: wspomniana „Burza”, oraz
8 Piechowicka Gromada Zuchowa (drużynowym jest Piotr Tamioła) oraz 8 PGDHSiW „Pogrom”, którą kieruje Mateusz Kozik. Jest to drużyna harcerzy starszych.
R. Z.

Trudno oddać całą historię w tej
skromnej publikacji. Szersza ukaże się
w przygotowywanej książce o Piechowicach a także – w oddzielnej publikacji, którą planuje wydać w przyszłym
roku Huﬁec Karkonoski.
Osoby, które posiadają stare kroniki,
zdjęcia, a przede wszystkim należały
do harcerstwa i chcą się tą wiedzą podzielić, prosimy o kontakt z byłym drużynowym „Burzy” Robertem Zaporą:
robertzapora@o2.pl lub tel. 602 439 924.
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Dotacja na wymianę kotłów stałopalnych
Na XXXVIII sesję Rady Miasta Piechowice zostanie skierowany projekt uchwały
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej
ze środków budżetu Gminy Miejskiej Piechowice w ramach programu priorytetowego pn.: „Ograniczenie niskiej emisji na
obszarze województwa dolnośląskiego”.
Założeniem programu jest trwała likwidacja kotłów stałopalnych na rzecz uruchomienia przyjaznych źródeł produkcji ciepła, takich jak:
1) kotły gazowe;
2) kotły na olej lekki opałowy;
3) piece zasilane prądem elektrycznym;
4) kotły na paliwa stałe (co najmniej
5 klasa wg PN-EN 303-5:2012);
5) kotły na biomasę (co najmniej 5 klasa
wg PN-EN 303-5:2012) o wilgotności
biomasy poniżej 20%;
6) OZE - pompy ciepła, kolektory
słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, przydomowe elektrownie wiatrowe – służące
zasileniu źródła.
Dotacja będzie przydzielana w wysokości do 50% poniesionych kosztów kwaliﬁkowanych na zadanie w zakresie zmiany systemu ogrzewania w jednym lokalu
mieszkalnym lub nieruchomości o charakterze mieszkalnym, w maksymalnej wysokości:
• dla domu jednorodzinnego – do
10.000,00 zł;
• dla mieszkania w budynku wielorodzinnym – do 7.000,00 zł;
• w przypadku kotłowni zasilającej
w ciepło budynek wielorodzinny limit
kosztów kwaliﬁkowanych dla takiej instalacji określony będzie w oparciu o liczbę
obsługiwanych mieszkań - jako iloczyn tej
liczby i kwoty - 4.000,00 zł.
Dotacja przysługuje na zadania obejmujące zmianę systemu ogrzewania na przyjazne środowisku źródła ciepła w lokalach
mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym zlokalizowanych na
terenie Piechowic dla:
• właściciela lokalu mieszkalnego lub
nieruchomości o charakterze mieszkalnym
– osoby ﬁzycznej, w tym osoby ﬁzycznej prowadzącej działalność gospodarczą
w lokalu mieszkalnym;
• wspólnoty mieszkaniowej, której członkowie korzystają z ciepła wytworzonego
we wspólnej kotłowni;
• najemcy lokalu komunalnego.
Dotacja może być udzielona wyłącznie
na doﬁnansowanie zakończonego zadania
z tytułu poniesionych kosztów, koniecznych do realizacji zadania (koszty kwaliﬁkowane), w szczególności:
1) koszt przygotowania dokumentacji

technicznej, w tym geologicznej, koniecznej do realizacji zadania;
2) koszt demontażu starego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym lub biomasą (wyłącznie w przypadku likwidacji
wszystkich źródeł w nieruchomości objętej
zgłoszeniem),
3) koszt zakupu i montażu nowego źródła ciepła;

4) koszt przyłączy gazowych i energetycznych;
5) koszt zakupu i montażu nowej instalacji technologicznej kotłowni wraz
z niezbędną aparaturą kontrolnopomiarową, instalacją elektryczną w obrębie kotłowni, zbiornikiem na paliwo oraz systemem odprowadzania spalin – w przypadku
kotłowni zasilających w ciepło budynki
wielorodzinne;
6) koszt zakupu i montażu źródła energii z
OZE (fotowoltaika oraz energia wiatrowa);
7) koszt zakupu i montażu wewnętrznej
instalacji: gazowej (za licznikiem), elektrycznej (za licznikiem), centralnego ogrze-

wania (c.o.) oraz ciepłej wody użytkowej
(c.w.u.) – tylko w przypadku likwidacji
starego źródła ciepła, zasilanego paliwem
stałym (dotyczy likwidacji wszystkich źródeł w nieruchomości objętej zgłoszeniem);
8) zbiornik na ciepłą wodę użytkową;
9) koszt zakupu i montażu wkładów kominowych;
10) koszt wykonania odwiertów w przypadku gruntowych pomp ciepła;
11) koszt wykonanych opinii kominiarskich.
Do kosztów kwaliﬁkowanych nie można
zaliczyć m.in. takich elementów jak:
• koszt nadzoru nad realizacją,
• zmiana konstrukcji dachu i pokrycia
dachowego,
• koszt robót wykonanych siłami własnymi przez Beneﬁcjenta końcowego.
Okres kwaliﬁkowalności kosztów rozpoczyna się w dniu 1 stycznia 2017 roku,
a kończy wraz z końcem realizacji „Programu” tj. w dniu 30 września 2018 r.
W związku z powyższym Burmistrz Miasta Piechowice prosi wszystkich zainteresowanych chcących zmienić system ogrzewania do złożenia wstępnej DEKLARACJI
dotyczącej likwidacji kotłów stałopalnych
starej generacji oraz zakupu i montażu przyjaznego środowisku źródła ciepła na terenie
Piechowic w latach 2017 i 2018 w lokalach
lub budynkach mieszkalnych.
Deklaracje należy złożyć w terminie do
29 września 2017 r. w Urzędzie Miasta Piechowice, ul. Kryształowa 49 w Referacie
Gospodarczym i Nadzoru Właścicielskiego pok. nr 17 lub przesłać pocztą na wymieniony adres. Osoba do kontaktu – Radosław Burchacki tel. 75 75-48-914.
Możliwość pobrania wzoru deklaracji
w urzędzie pokój nr 17 lub na stronie internetowej piechowice.bip.pbox.pl w zakładce „dla mieszkańców” i w katalogu „wymiana pieców”.
R. B.

Informator Piechowicki
MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU LOKALNEGO
WYDAWCA: Urząd Miasta Piechowice, ul. Żymierskiego 49, 58-573 Piechowice, tel. 75 75 489 00.
Nakład: 1200 egz. SKŁAD I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Studio ROB - Robert Zapora,
robertzapora@o2.pl, tel. 602 439 924.
Nie zamówionych materiałów nie odsyłamy. Wydawca zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych
materiałów. Nadesłanie materiałów równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na ich publikację. Niepodpisane teksty
zdjęcia w Informatorze Piechowickim pochodzą od redakcji. Redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń.
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Sprawozdanie
z XXV Licheńskich
Spotkań
Trzeźwościowych
W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, pojechaliśmy do Lichenia na
spotkania trzeźwościowe. Odbyły się one
w dniach 29-30 lipca 2017 r. Nasza grupa
trzeźwych ludzi pochodziła z Klubu Abstynenta ,,EDEN” i grupy AA „Kamienna”
oraz naszych przyjaciół z klubów z Jeleniej
Góry, Kowar, Karpacza, Miłkowa, Szklarskiej Poręby i Świeradowa Zdrój. Spotkania te co roku są ważnym wydarzeniem
w Licheniu. Odbywają się zawsze w ostatnią sobotę i niedzielę lipca, organizowane
przez Intergrupy AA ,,Jedność” i ,,Licheńskie Apostolstwa Trzeźwości”. Brały w nich
udział tysiące ludzi z całej Polski. W programie dwudniowego spotkania są prelekcje znawców problemu alkoholowego,autorów programów proﬁlaktycznych, lekarzy,
psychologów, terapeutów, duszpasterzy
i teologów. Tu naprawdę ludzie z problemami odnajdą swoje miejsce w życiu, biorą udział w mitingach, słuchają wykładów
a program spotkań jak co roku jest obszerny.
W tym roku pod hasłem ,,Przebudzeni Duchowo” modliliśmy się o powrót do zdrowia
ludzi z naszych klubów, którzy nie mogli
z nami być w Licheniu. Każdy znalazł coś
dla siebie. Ci, którzy byli po raz pierwszy,
zwiedzili bazylikę i urocze miejsca wokół
niej. Wielkim przeżyciem dla wielu uczestników było wejście na Golgotę i Msza Św.
połączona z świadectwem trzeźwości pod
przewodnictwem JE bpa Stanisława Gębickiego,biskupa pomocniczego Diecezji Włocławskiej. W niedzielę rano udaliśmy się na
Drogę Krzyżową do Lasku Grąblińskiego.
Przy każdej stacji ktoś składał świadectwo
i swoje intencje. Wracaliśmy z Lichenia
podbudowani duchowo i pełni wrażeń. Ci,
którzy chociaż raz przeżyli Licheńskie Spotkania Trzeźwościowe, łapią tzw. bakcyla
i chcą tu wracać, dlatego nigdy nie mamy
kłopotu z zebraniem kompletu uczestników.
Takie zloty są też wspaniałą zabawą i okazją do spotkań z przyjaciółmi z terenu całej
Polski. To wspaniałe uczucie, kiedy spotykamy kogoś, kogo dawno nie widzieliśmy
i słyszymy, że wszystko u niego w porządku, że ciągle jest na drodze trzeźwości i że
poukładało się u niego w życiu. Wszyscy
byliśmy zadowoleni z udanej wycieczki
z jeszcze jednego powodu: pogoda nam
dopisała. Dziękujemy Komisji d/s. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za doﬁnansowanie wyjazdu na XXV Licheńskie
Spotkania Trzeźwościowe.
Józef Góral
Prezes Klubu Abstynenta „Eden”

8/17 SIERPIEŃ 2017

Wspomnienie o Marii Tyszkiewicz-Wieja
i podziękowanie
Minęło już kilka miesięcy od śmierci mojej Siostry.
Chciałabym podziękować Informatorowi Piechowickiemu
za zamieszczenie w marcu wspomnienia o Niej i powiedzieć jeszcze parę słów.
Dla wielu osób ta śmierć była szokiem i napełniła wiele
serc smutkiem i poczuciem utraty. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli na pogrzeb, przynieśli kwiaty, często ze łzami
w oczach. Oprócz rodziny przyszli nasi sąsiedzi, całe pokolenia uczniów, koleżanki i koledzy z pracy, przyjaciele,
znajomi. Wielu z nich pomogła, jeżeli nie uczynkiem, to dobrą radą, słowem otuchy. Jestem wdzięczna wszystkim za
współczucie i serdeczne słowa o Niej.
I wdzięczna jestem za to, że Ona była, i że była w moim, w naszym życiu. Chciałabym, żeby nie znikła wśród nas pamięć o Niej, żebyśmy zapamiętali nie tylko Jej życzliwość, serdeczność, gościnność, ale również Jej wiecznie dziewczęcą postać, Jej złote
włosy i promienny uśmiech...
Regina Tyszkiewicz
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KS Lechia po i przed sezonem

W

niedzielę (25 czerwca) na stadionie Lechii Piechowice zawodnicy, rodzice i trenerzy spotkali się po
raz ostatni w minionym sezonie na uroczystym
zakończeniu. Spotkanie miało formę słodkiego poczęstunku, w postaci znakomitych ciast, zrobionych przez mamy.
Nie zabrakło wspólnego grillowania oraz grania w piłkę.
W zabawie uczestniczyli zawodnicy, rodzice i opiekunowie
z naszego klubu. Na szczęście, pogoda nie popsuła planów.
Z głośników płynęła muzyka,na ustach wszystkich zebranych
był widoczny uśmiech co świadczyło o świetnej atmosferze.
Wielkie podziękowania dla Trenera Marcina i Prezesa Jarka od wdzięcznych rodziców.
Szczegółowego podsumowania wyników sportowych młodzieży Lechii Piechowice dokonaliśmy w czerwcowym wydaniu Informatora Piechowickiego. Dodajmy, że w 15 sierpnia
dzieci i młodzież udali się na obóz sportowy do miejscowości
Myślibórz, gdzie pod okiem trenerów będą odpoczywać, ale
i przygotowywać się do nadchodzącego sezonu.
Sezon ten rozpoczął się już w sobotę (12 sierpnia). Lechia
Piechowice pokonała 4:3 juniorów Karkonoszy Jelenia Góra
w meczu I rundy Pucharu Polski (zdjęcie poniżej). Nie był
to łatwy mecz, piechowiczanie już po 1. minucie przegrywali 0:1, potem, 2:3, ale ostatecznie zdołali przechylić szalę
zwycięstwa na swoją korzyść. Bramki dla Lechii zdobyli:
R. Paradowski, Palewicz, Sobolewski i Śmigasiewicz. Już po
zakończeniu numeru, w ostatni weekend sierpnia, rozpoczęły
się rozgrywki jeleniogórskiej klasy A. Lechia gra w grupie I.
O postępach piłkarzy Marcina Ramskiego będziemy informować w kolejnych wydaniach.
KS Lechia, R. Z.
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