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Powstanie Trakt Włókienniczy?
Czy powstanie Trakt Włókienniczy, którego częścią będzie również Gmina Pieszyce? W tym celu w
pod koniec stycznia spotkali się Prezes Towarzystwa
Miłośników Dzierżoniowa Wanda Ostrowska i członek
Zarządu Towarzystwa Mateusz Cegiełka oraz burmistrz
Miasta i Gminy Pieszyce Dorota Konieczna Enozel.
Projekt, który jest pomysłem Towarzystwa Miłośników Dzierżoniowa, uzyskał
akceptację burmistrz Pieszyc
i świetnie wpisywałby się w
historię i krajobraz Pieszyc
oraz całego Powiatu Dzierżoniowskiego. Taka ścieżka edukacyjna doskonale przypomni,
ale i zarazem upowszechni
historię budynków i miejsc
związanych z przemysłem
włókienniczym w Pieszycach
i pozostałych gminach Ziemi
Dzierżoniowskiej. Zachowane jeszcze budynki i tereny
poprzemysłowe przypominają
o lokalnym dziedzictwie włókienniczym.
opr.
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Zgłoś uwagi dotyczące
przebudowy ul. Dolnej
Urząd Miasta i Gminy Pieszyce prowadzi postępowanie przetargowe na przebudowę ulicy Dolnej w
Pieszycach mający na celu wyłonienie wykonawcy,
który wykona projekt i przeprowadzi przebudowę drogi.
Obraz w dużej rozdzielczości
można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Pieszyce www.pieszyce.pl.
Zawracamy się z prośbą do
mieszkańców posesji znajdujących się przy ul. Dolnej o zapoznanie się z programem funkcjo-

nalno-użytkowym. Po wyłonieniu wykonawcy będziemy chcieli
spotkać się z Państwem na miejscu i omówić ewentualne uwagi
i spostrzeżenia. O terminie i
godzinie spotkania będziemy
informować oddzielnie.
(red.)

W ramach projektu przeprowadzona zostanie m.in. modernizacja instalacji centralnego
ogrzewania (wymiana kotłów
oraz grzejników), docieplenie
ścian i dachu, wymiana stolarki
okiennej, oświetlenia wewnętrznego i drzwi zewnętrznych.
Zamontowane zostaną również

panele fotowoltaiczne. Całkowita wartość projektu to 7 252
040,39 zł, z czego z dofinansowania pochodzi 6 113 666,34 zł.
Dla Gminy Pieszyce przypada
z dofinansowania 2 773 623,38
zł. Obecnie trwają prace projektowe i kosztorysowe.
(red.)

Przed nami termomodernizacja
„jedynki”
W ramach projektu finansowanego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego modernizacji energetycznej zostaną poddane
4 budynki użyteczności publicznej z terenu Powiatu
Dzierżoniowskiego.
Będą to: budynek A Szkoły
Podstawowej im. K.K. Baczyńskiego w Piławie Górnej, budynek Przedszkola Publicznego
„Tęczowa Kraina” w Piławie
Górnej, budynek Przedszkola
Publicznego Nr 3 w Bielawie
oraz budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji
Podziemnej przy ul. Mickie-

wicza w Pieszycach. Liderem projektu jest Gmina Pieszyce, posiadająca wieloletnie
doświadczenie w realizacji projektów finansowych w ramach
RPO WD.
W Pieszycach modernizacji
poddany zostanie budynek
składający się z trzech brył:
starej szkoły, łącznika i sali
gimnastycznej.

„Gazeta Pieszycka”
- Pismo Samorządu Mieszkańców
Wydawca:
Urząd Miasta i Gminy, 58-250 Pieszyce,
ul. T. Kościuszki 2, tel. 74 836 54 87,
www.pieszyce.pl; um@pieszyce.pl
Skład i druk:
Drukarnia IMAGE,
58-250 Pieszyce, Bratoszów 24,
tel. /fax 74 836 90 38,
biuro@imagedrukarnia. pl

Nakład: 1500 egz.
Redakcja:
redaguje zespół
Siedziba redakcji:
58-250 Pieszyce, ul. A. Mickiewicza 10,
tel. 74 836 72 47; fax 74 836 72 30,
promocja@pieszyce.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skracania dostarczanych materiałów
oraz nadesłanej korespondencji. Za treść ogłoszeń redakcja i wydawca nie odpowiadają.

nr 1 (303) / 2022

INFORMACJA

Burmistrz Pieszyc informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Pieszycach do publicznej wiadomości wywieszony został wykaz:
1. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz
najemców,
2. n ieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
3. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,
4. lokali użytkowych.
Aktualne ogłoszenia przetargowe znajdziecie także na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce – www.pieszyce.pl

60 – lecie nadania praw miejskich
Pieszyce otrzymały prawa miejskie 22 lipca 1962 r.
Starania włodarzy o zmianę statusu miejscowości zaczęły
się jednak wcześniej, bo już w 1948 r.
„Ówczesny przewodniczący
Gminnej Rady Narodowej Mieczysław Makieła wystąpił z projektem
zwrócenia się do władz zwierzchnich o przyznanie miejscowości statusu miasta. Niestety, cała
sprawa z jakichś bliżej nieznanych
powodów ugrzęzła w administracji
lokalnej. Dopiero rok później, a
dokładnie 30 III 1949 r., na mocy
uchwały plenarnego posiedzenia
GRN w Pieszycach, postanowiono
wrócić do zarzuconego pomysłu”.
Działanie takie było jeszcze powtarzane w latach późniejszych, jednak
bez sukcesu. „Kwestia ta wypłynęła ponownie. Stało się to przy
okazji Uchwały Rady Ministrów
i Rady Państwa z 24 II 1954 r. w
sprawie prac przygotowawczych
do powołania Gromadzkich Rad
Narodowych. Władze Pieszyc
postanowiły skorzystać z okazji i
przypomnieć o swoich miejskich
aspiracjach. Tym razem złożony
20 III 1954 r. wniosek był bardziej
dopracowany i lepiej uargumentowany. Jego autorzy podkreślali,
że 85% mieszkańców gminy to
ludność miejska i z każdym rokiem
odse¬tek ten rośnie. Starania o
prawa miejskie uzasadniane były
nie tylko chęcią podniesie¬nia
prestiżu miejscowości, ale również
względami natury ekonomicznej.
Zwracano uwagę, że znaczna
część urządzeń komunalnych,
budownictwa mieszkaniowego
miała charakter małomiasteczkowy. Konieczne były poważne
nakłady na remonty budyn¬ków,
utrzymanie kanalizacji, słowem na
inwestycje o charakterze miejskim,
podczas gdy Pieszyce traktowane
były jako gmina wiejska, otrzymywały z centralnego roz¬dzielnika
subwencje państwowe skrojone na
potrzeby wsi. Oczekiwano, że uzyskanie praw miejskich pozwoli na
starania o większe wsparcie z kasy
państwowej, a przy¬najmniej na
dostosowanie dotacji centralnych
do specyfiki terenu. (…).Podobnie
jak poprzednio i tym razem nie
znamy odpowiedzi władz wojewódzkich, ale możemy się jednak
domyślać, że była ona negatywna,
skoro sprawa znowu nie została

załatwiona po myśli wnioskodawców. Ostatecznie dopiero 22 VII
1962 r. Pieszyce otrzymały status
miasta i własny herb”.

Pieszyce dziś

Kolejną istotą zmianą była
zmiana statusu Gminy Pieszyce
z miejskiej na miejsko – wiejską,
co nastąpiło w styczniu 2016 r.
Na wniosek Burmistrz Pieszyc
Doroty Koniecznej – Enozel i przy

akceptacji radnych Rady Miejskiej
Pieszyc kadencji 2014-2018 rząd
zatwierdził zmianę polegającą
na tym, że od obecnego miasta
odłączone zostały miejscowości
Rościszów (z Lasociniem i Podolinem), Kamionki, Piskorzów (z
Dorotką) i Bratoszów. W związku z
tym wyznaczono teren administracyjny miasta Pieszyce i czterech
wcześniej wspomnianych sołectw.
Dlaczego taka zmiana – aby
wreszcie określony został charakter wiejskich miejscowości,
które nie są już dzielnicą Pieszyc,
a odrębnymi wioskami. Dzięki
temu gmina Pieszyce może również sięgać po środki zewnętrzne
przewidziane dla gmin wiejskich.
- Dziś Pieszyce to Gmina z
jasno wytyczonym kierunkiem,
dobrze wykorzystująca swoją
szansę w pozyskiwaniu funduszy
zewnętrznych oraz z zaangażowanymi samorządowcami - ocenia
Dorota Konieczna – Enozel, Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce.
– Cieszę się, że odpowiedzialność
za gminę coraz bardziej czują też
mieszkańcy, chcą się utożsamiać z
Pieszycami i budować ich markę.
To dla nas ważne, jako dla włodarzy, bo to potwierdza dobrze
obrany kierunek.
Gmina z budżetem na poziomie
około 40 milionów złotych każdego

roku inwestuje w rozwój kolejne
miliony. – W samym 2022 r. w planie
budżetowym na inwestycje przeznaczonych zostało 11 milionów
złotych – mówi burmistrz. – Wraz z
pozyskiwanymi funduszami pozycja
ta wzrasta i dzięki współpracy z
innymi gminami, podmiotami, w
ostatnich latach każdego roku na
inwestycje przeznaczanych jest
kilkanaście milionów złotych. To
bardzo dużo. Staramy się nie tylko
nadrabiać zaległości – dlatego
budujemy kanalizację, ale na bieżąco utrzymywać infrastrukturę
– np. remontujemy drogi i optymi-

stycznie patrzymy w przyszłość, planując inwestycje, które przyniosą
gminie dochód, stąd zależy nam na
budowie całorocznej stacji Wielka
Sowa – wylicza burmistrz Pieszyc
Dorota Konieczna – Enozel.

Obchody jubileuszu

W trakcie ostatniej sesji z
inicjatywy Przewodniczącego
Rady Miejskiej Ryszarda Kondrata
podjęta została uchwała w sprawie
ogłoszenia roku 2022 Rokiem
Obchodów Jubileuszu 60-lecia
Nadania Praw Miejskich.
- Niniejszą uchwałą Rada Miejska Pieszyc wyraża szacunek
oraz uznanie wszystkim osobom,
które poprzez swoją działalność
i zaangażowanie przyczyniły się
do rozwoju Miasta i Gminy Pieszyce – mówi Przewodniczący
Rady Miejskiej Pieszyc – Ryszard
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Kondrat. – Są to w szczególności
nasi poprzednicy - burmistrzowie,
radni, pracownicy Urzędu Miasta
i Gminy Pieszyce, sołtysi, ale
także duchowni oraz nauczyciele
kształtujący na przestrzeni lat
świadomość, tożsamość oraz kulturalny i cywilizacyjny dorobek
mieszkańców Gminy Pieszyce.
W dokumencie zwraca się
również uwagę na zasługi Honorowych Obywateli Gminy Pieszyce, osób zasłużonych, organizacji pozarządowych, strażaków
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Piskorzowie, przedsiębiorców - za
wkład i zaangażowanie w rozwój
Miasta i Gminy Pieszyce, miast
partnerskich oraz mieszkańców za
poświęcenie w pracy oraz aktywność i zaangażowanie w życie
naszej gminy.
- Jakie są Pieszyce? W dużej
mierze takie, jak sami chcemy je
widzieć i jak sami o nie dbamy –
zauważa Przewodniczący Rady
Miejskiej. – Jestem wdzięczy, że
rośnie w mieszkańcach świadomość
społeczna, chęć dbania o swoje otoczenie i wspólne dobro. Razem zmieniamy i rozwijamy nasze miasto, bo
siłą gminy są jej mieszkańcy.
Dla uczczenia jubileusz u
60-lecia nadania praw miejskich
zaplanowanych zostało wiele ciekawych, różnych wydarzeń, aby
dotrzeć też do różnych grup mieszkańców. Szczegółowy harmonogram
publikujemy na stronie internetowej
www.pieszyce.pl. Przygotowane
zostało także okazjonalne logo, które
przez cały rok będzie towarzyszyło
różnym wydarzeniom.
Za: M. Goliński, J. Kęsik,
L. Ziątkowski, „Pieszyce od
czasów najdawniejszych do końca
XX wieku”, Toruń 2002,
Wydawnictwo Adam Marszałek
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Międzynarodowy Dzień Pamięci
o Ofiarach Holokaustu
Na 27 stycznia każdego roku – czyli w rocznicę
wyzwolenia byłego Niemieckiego Nazistowskiego
Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau w 1945 roku ustanowiono Międzynarodowy Dzień
Pamięci o Ofiarach Holokaustu.
Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie
Ogólne ONZ w 2005 r. W
tym dniu na całym świecie
odbywają się wydarzenia oraz
inicjatywy upamiętniające
wydarzenia sprzed lat.

cami, władze gminy na czele
z Ryszardem Kondratem –
Przewodniczącym Rady Miejskiej Pieszyc i Krzysztofem
Galiakiem – Zastępcą Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce
złożyli symboliczne wiązanki

Dziś wszystko nabiera innego wymiaru
Oby agresja militarna w Ukrainie została zatrzymana
i żaden więcej żołnierz nie musiał przelewać krwi…
To ludzka tragedia.
1 marca w Polsce obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. Dlatego
władze gminy i mieszkańcy w
Pieszyckim Panteonie Pamięci
Narodowej złożyli wiązanki
kwiatów i zapalili znicze.
Mianem Żołnierzy Wyklętych określani są bohaterowie,
„którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego,
walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie
dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią
w ręku, jak i w inny sposób,
przeciwstawili się sowieckiej
agresji i narzuconemu siłą
reżimowi komunistycznemu”.
Żołnierzy Wyklętych określa

się również „Żołnierzami Niezłomnymi”. Kwiaty w imieniu
władz samorządowych złożyli
– Dorota Konieczna – Enozel
– Burmistrz Pieszyc, Ryszard
Kondrat - Przewodniczący
Rady Miejskiej oraz Krzysztof
Tulej – radny Rady Miejskiej,
Zdzisław Maciejewski – Sekretarz Związku Kombatantów
RP i Byłych Więźniów Politycznych, a także członkowie Stowarzyszenia Pasjonat
– Bożena i Henryk Chojnaccy
oraz Dariusz Ostrowski.
Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r.
(red.)

Obchody Dnia Kresowiaka
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W Polsce główne uroczystości Dnia Pamięci o Ofiarach
Holokaustu odbywają się w
Auschwitz-Birkenau i Warszawie pod pomnikiem Bohaterów
Getta. Także w najbliższej
okolicy nie brakuje miejsc
związanych jest z holocaustem.
Dlatego w miejscu zbiorowej
mogiły ofiar obozu AL Langenbielau I „Sportschule”,
który znajdował się pomiędzy Dzierżoniowem a Pieszy-

kwiatów i zapalili znicze. W
spotkaniu uczestniczyli także
przedstawiciele Stowarzyszenie „Pasjonat” – Państwo
Bożena i Henryk Chojnaccy,
Zdzisław Oleksiak – prezes
Związku Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Politycznych, Zdzisław Maciejewski
– sekretarz ZKRPiBWP oraz
radny Rady Miejskiej Pieszyc
– Tadeusz Kożuch.
(red.)

20 lutego w Łagiewnikach uroczyście obchodzony
był Powiatowy Dzień Kresowiaka. Była to doskonała
lekcja historii, która pozwoliła przypomnieć nielicznym
już kresowiakom, ich dzieciom i wnukom o kresowych
korzeniach mieszkańców naszych terenów.
W tym roku mija 82. roczPo mszy świętej złożono
nica masowej wywózki Polaków symboliczne wiązanki kwiatów
na Sybir, która rozpoczęła się pod obeliskiem przy kościele.
7 lutego 1940 roku. W uroczy- Dalsze obchody pod hasłem
stości udział wzięli m.in.: sta- „Zaśpiewajmy o kresach” odbyły
rosta dzierżoniowski Grzegorz się w sali Gminnego Ośrodka
Kosowski, posłanka do Par- Kultury, Bibliotek i Sportu.
lamentu Europejskiego Anna Gminę Pieszyce reprezentowała
Zalewska oraz wójt gminy Burmistrz Dorota KoniecznaŁagiewniki Jarosław Tyniec.
-Enozel.
(opr.)

LUKA - wspólnie ją pokonujemy!
Prawie 300 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach w wieku od 7 do 16 lat oraz
100 rodziców dzieci biorących udział w projekcie uczestniczy w zajęciach
dodatkowych w ramach programu „LUKA – wspólnie ją pokonujemy!”.
Osoby te uzyskają wsparcie w zakresie
rozwoju kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych oraz w zakresie
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w
szczególności w celu niwelacji negatywnych
skutków wywołanych epidemią COVID19, w tym deficytów spowodowanych
długotrwałą nauką zdalną. Zajęcia i koła
zainteresowań współfinansowane są z UE.
W ramach zadana realizowane są
projekty edukacyjne, zajęcia rozwijające
uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno –

wyrównawcze, kółka zainteresowań oraz
zajęcia wyjazdowe, a także zajęcia specjalistyczne dla uczniów: logopedyczne i terapeutyczne oraz warsztaty dla rodziców.
Projekt realizowany jest w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego przy wsparciu środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu to 187 160,87 tys. złotych, w tym dofinansowanie z UE – 151
773,77 tys. zł.
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(opr.)
Rysunek autorstwa Danuty Sterny
z artykułu „Metafora luki”

Kolejne inwestycje dzięki wielomilionowym środkom zewnętrznym
W trakcie grudniowej sesji Rady Miejskiej w Pieszycach radni przyjęli budżet
gminy na 2022 rok. Ile pieniędzy zaplanowano po stronie dochodów i wydatków?
Tegoroczny budżet miasta zakłada po stronie dochodów 41 844 375 zł, ale dzięki
skutecznemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych ta kwota będzie jeszcze się
zwiększała.
Na wydatki zaplanowano 45 883 825,28 zł, z czego ponad 13 297 695,23 zł to
wydatki majątkowe (inwestycyjne), a to jest aż 30% całego naszego budżetu!
• Budowa Single Track
w Kamionkach oraz remont
wieży widokowej na Wielkiej
Sowie - Pierwszy etap to tzw.
Podziemny świat Kamionek,
czyli zagospodarowanie kompleksu pokopalnianego położonego w Kamionkach, etap
drugi to budowa ścieżki rowerowej typu singletrack, czyli
modernizacja i przebudowa
ścieżek leśnych na ścieżki
rowerowe o łącznej długości
około 15 km. Koszt prac dwóch
etapów to 792 612 zł.
• Przebudowa i rozbudowa
ul. Kopernika w gminie Pieszyce. Umowa ze Świdnickim
Przedsiębiorstwem Budowy
Dróg i Mostów podpisana w
2021 r. na kwotę 1 711 857,26
zł. W roku 2021 zapłacono f-ry
częściowe na kwotę 574 189,83
zł. Kwota dofinansowania – 1
401 667,18 zł z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych.
• Remont ul. Świdnickiej
(od posesji Świdnicka 22 do
mostku). Gmina pozyskała na
ten cel 1 184 000 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
W chwili obecnej trwają prace
projektowe i kosztorysowe.
• Przebudowa ul. Dolnej
– Gmina pozyskała kwotę 1
100 000 zł. W chwili obecnej
trwa procedura przetargowa
w oparciu o program funkcjonalno-użytkowy przygotowany
w 2021 r.
• Budowa parkingu turystycznego na działce nr 428
obr. Górne w Pieszycach. Podpisano umowę z firmą PRIM
System sp. z o.o. z Wrocławia
na kwotę 748 000 zł w formule
zaprojektuj i wybuduj. Kwota
dofinansowania – 210 308,90
zł z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
• Budowa budynku TBS Teren pod budowę TBS w Pie-

szycach jest już przygotowany.
Gmina przekaże go aportem
do Spółki TBS Dzierżoniów.
Z Banku Gospodarstwa Krajowego otrzymaliśmy również
na ten cel grant na ponad 1 000
000 złotych.
W jednym bloku zaplanowane zostały 32 mieszkania,
a docelowo mają powstać tutaj
4 takie budynki, ale wszystko
zależy ostatecznie od zainteresowania mieszkańców tymi
nieruchomościami. Dodatkowo
w tym rejonie wydzielone
zostały działki pod budownictwo szeregowe. Ich sprzedaż w
formie przetargów odbędzie się
w drugiej części roku.
• Przebudowa dróg gminnych ul. A. Mickiewicza i ks.
E. Pagacza wraz z budową
parkingów – obecnie trwa procedura przetargowa w oparciu
o program funkcjonalno-użytkowy. Gmina pozyskała kwotę
4977 525 zł z Polskiego Ładu,
inwestycja planowana na lata
2022 – 2023.

• Poprawa efek t y w no ści energetycznej budynków
oświatowych na terenie gmin:
Bielawa, Pieszyce oraz Piława
Górna. 2 773 623,38 zł – to
dofinansowanie dla gminy Pieszyce na termomodernizację
budynku oświatowego przy ul.
Mickiewicza 8 w gminie Pieszyce. Aktualnie trwają prace
projektowe i kosztorysowe.
• Energooszczędne oświetlenie uliczne oraz wniesienie
udziałów do spółki – Energia Komunalna sp. z o.o., w
związku z realizacją zadania polegającego na wymianie oświetlenia ulicznego na
ledowe w całej gminie,
• Wniesienie udziałów do
spółki WiK Dzierżoniów – I
etap, w związku z rozbudową
sieci wodno-kanalizacyjnych
na terenie Gminy,
• Uruchomienie i wyposażenie Szkolnego Schroniska
Młodzieżowego w budynku
Szkoły Podstawowej nr 1 przy
ul. Mickiewicza,
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• Budowa kanalizacji deszczowej oraz chodnika w Bratoszowie (projekt), inwestycja
realizowana będzie we współpracy z Powiatem Dzierżoniowskim.

W roku 2022 czekamy
również na pozytywne
rozpatrzenie wniosków
w ramach:

• Przebudowy budynku
prz y ul Kościuszki 6a na
mieszkania komunalne wraz z
salą dla seniorów,
• Przebudowy sali sołeckiej
w Kamionkach.
Pozyskanie dofinansowania na te zadania zwiększy
budżet inwestycyjny o kolejne
pokaźne kwoty.
(red.)
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Pomoc uchodźcom z Ukrainy
Wszyscy obserwujemy, co dzieje się za naszą wschodnią granicą. Wielu z nas
– mieszkańców Gminy Pieszyce, nie jest obojętnych na losy Ukraińców i w każdy
możliwy sposób stara się pomóc. W najwyższej gotowości znajdują się również
pracownicy samorządowi, którzy zaangażowani są bezpośrednio w pomoc materialną na rzecz uchodźców, ale również w pomoc w zabezpieczeniu miejsc tymczasowego przebywania Ukraińców, obsługę bieżących spraw jak nadawanie nr
PESEL itd. Trwają również zbiórki pieniędzy, którą wspiera np. nasze partnerskie
miasto Schortens.
Kwestia udzielania pomocy
uchodźcom jest bardzo dynamiczna i zmienna, dlatego
wszelkie aktualne informacje
znajdą Państwo na stronach
internetowych Pieszyc i Centrum Usług Społecznych lub
bezpośrednio w siedzibie CUS
Pieszyce.

W Gminie Pieszyce na dzień
22 marca 2022 przebywa około
300 osób z Ukrainy, ale liczba
ta będzie stale się zmieniała.
Gmina wyznaczyła również
punkty, w których Wojewoda
Dolnośląski może lokować
kolejnych pot r zebujących.
Wszystkie działania związane
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z obecną sytuacją koordynuje
Centrum Usług Społecznych w
Pieszycach ul. Kopernika 124,
tel. 74 836 52 45, dlatego za pracownikami CUS jest już wiele
dni ciężkiej pracy. Związane
jest to z gromadzeniem, ale i
segregowaniem i przechowywaniem darów od mieszkańców

z całego regionu. Pieszyczanie
pokazali wielkie serca, ale i
wiele pomocy, w postaci pracy
wolontariuszy.
Wszelkie pytania, wątpliwości i informacje można uzyskać pod wskazanym numerem
telefonu lub załatwiać bezpośrednio w siedzibie Centrum.

Odpowiadając na najczęściej
zadawane przez Państwa
pytania informujemy że:

- Na terenie Gminy Pieszyce
istnieje Dom Samotnej Matki
prowadzony przez CARITAS
Diecezji Świdnickiej, nie jest to
placówka w żadne sposób zwią-

zana z Gminą Pieszyce. Przebywające tam matki z dziećmi
zostały sprowadzone i są zabezpieczane przez Caritas. Oczywiście w ramach dobrej współpracy
wpieramy Caritas i staramy się
odpowiadać na wszystkie prośby
o udzielenie wsparcia.
- Za relokacje uchodźców
odpowiada Wojewoda Dolnośląski, który gromadzi na
bieżąco informacje na temat
miejsc zbiorczych, grupowych
przeznaczanych przez Gminy
województwa dolnośląskiego na
czasowy pobyt dla uchodźców.
- Wojewoda zarządza miejscami zbiorczymi.
Ponieważ zostaliśmy poproszeni przez Wojewodę Dolnośląskiego o to, aby z poziomu
Gminy takie dane gromadzić,
zwracamy się do Państwa z
prośbą aby zgłaszać (do Centrum Usług Społecznych w
Pieszycach ) że przyjęliście już
Państwo taką rodzinę pod swój
dach lub w najbliższych dnia
oczekujecie na jej przybycie.
Pozwoli to nam lepiej skoordynować i przygotować pomoc i
wsparcie dla tych rodzin.
Są już przygotowane prawne
rozwiązania, które pozwalają
włączyć rodziny z Ukrainy do
systemu pomocy społecznej
(m.in. nadanie numeru PESEL).
Dzięki temu możemy kontynuować pomoc uchodźcom,
chociażby poprzez możliwość
ubiegania się o pomoc społeczną.
Z informacji uzyskanych
od wojewody dolnośląskiego
wynika, że przekazywanie
pomocy dla Ukrainy możliwe
jest wyłącznie za pośrednictwem Urzędu Wojewódzkiego
we Wrocławiu. CUS w Pieszycach udziela jednak pomocy
również osobom, rodzinom,
które zgłaszają się o pomoc
bezpośrednio do nich.
Lokalnie wszystkie
zbiórki mają być dostarczane
do wyznaczonych magazynów. Dla powiatu dzierżoniowskiego wskazany został
magazyn na terenie Świdnicy.
Wojewoda organizować będzie
transporty na Lubelszczyznę, a
stamtąd dary trafią na Ukrainę.
W kwestii lokalnych zbiórek i działań pomocowych

polecamy kontakt z koordynatorami wyznaczonymi na
naszym terenie przez poszczególnych wójtów i burmistrzów.
Poniżej publikujemy listę
produktów i materiałów pomocowych, które są najbardziej
niezbędne.

Czego nam brakuje?

- artykułów spożywczych:
- konserw, pasztetów, smarowideł do pieczywa,
- kawy,
- sosów - zarówno w słoikach, jak i suchych,
- soków do rozcieńczania
z wodą.
- obuwia wiosennego dla
kobiet i mężczyzn (rozmiar 36-45),
- ubrań wiosennych/letnich
dla kobiet i mężczyzn
(każdy rozmiar),
- artykułów chemicznych:
- proszków do prania,
- płynów do naczyń,
- p ł y nów d o p ł u k a n i a
tkanin,
- leków dla dorosłych.
Dary mogą być używane
(poza bielizną osobistą), w
stanie nadającym się do dalszego użytkowania. Pamiętajcie Drodzy Państwo, by
przekazywać nam dary czyste,
nadające się do natychmiastowego przekazania dalej.
Prosimy także o użyczenie lub przekazanie na ręce
CUS stojaków na ubrania lub
regałów, na których wyeksponujemy przekazane przez
Was dary.
Za wszelką pomoc dziękujemy!

Fundusz pomocy ofiarom wojny
na Ukrainie. Jak pomóc?
Informujemy, że Gmina Pieszyce założyła rachunek
bankowy, na który można wpłacać darowizny na rzecz
uchodźców z Ukrainy.
Nr rachunku: Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie, konto:
57 9527 0007 2003 6606 3000 0069
W tytule przelewu koniecznie należy wpisać:
Darowizna na rzecz uchodźców z Ukrainy.
Dodatkowo Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie nie będzie
pobierał prowizji:
- od wpłat i przelewów realizowanych bezpośrednio w placówkach Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie kierowanych
do innych banków w Polsce jako pomoc dla Ukrainy,
- od zleceń SWIFT w walutach obcych i PLN realizowanych
do banków w Ukrainie.
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Pomoc z Schortnes

Na konto darowizn założone przez miasto Schortens
w ramach wsparcia Pieszyc
trafiło już ponad 31 000 E.
Niemal w tym samym czasie
nasz burmistrz Schortens Gerhard Böhling gościł w IGS
Friesland, gdzie otrzymał datki
w wysokości 625,- euro, które
uczniowie klasy siódmej i
ósmej zebrali w ostatnich tygodniach. Te pieniądze również
trafią do Pieszyc.
Serdecznie Wam dziękujemy!
nr 1 (303) / 2022

Gimnastyka i rehabilitacja z Przychodnią Miejską w Pieszycach
Balans i harmonia

Zachęcamy Państ wa
do aktywności fizycznej w
wodzie. Środowisko wodne
stwarza nieocenione możliwości dla gimnastyki korekcyjnej.
Proponujemy ćwiczenia przy
muzyce połączone z pływaniem, zwane popularnie: Aqua
Aerobic.
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To rodzaj ćwiczeń najkor z yst n iejsz y d la osób
nie uprawiających czynnie
sportu, często z nadwagą (w
ciągu godziny można spalić
około 580 kcal. Wiele kobiet
podk reśla, że dzięki tym
ćwiczeniom zmniejszył się u
nich cellulit), osób starszych
oraz mających problemy ze
schorzeniami układu kostno-stawowego.
Siła wyporu wody sprawia,
że ciało człowieka staje się lżejsze, co umożliwia łatwiejsze
wykonanie danego ćwiczenia.
Na ciało działa ciśnienie hydrostatyczne, które wywiera duży
wpływ na ruchy klatki piersiowej odciążając jednocześnie
mięśnie potrzebne do utrzymania sylwetki w pionie. Przy
okazji dbamy o nasz kręgosłup
i stawy. Ćwiczenia w wodzie
w dużym stopniu angażują
oprócz układu oddechowego,
układ krążenia, zwiększając
jego sprawność i wpływając
jednocześnie na wzrost wydolności organizmu.
Woda dodatkowo sprawia,
że tego typu ćwiczenia świet-

nie relaksują i wpływają na
obniżenie poziomu stresu.

Zalety treningu
Aqua Aerobic:

- poprawa wyglądu i giętkość ciała
- odciąża stawy i kręgosłup
- wzmacnia mięśnie
grzbietu, stóp i pośladków

- obniża napięcie mięśni i
ułatwia korygowanie postawy
- z większa r uchomość
stawów
- rozwija mięśnie i ułatwia
likwidację cellulitu
- zwiększa elastyczność
mięśni, ścięgien i więzadeł
- zwiększa wytrzymałość
organizmu, poprawia kondycję
ruchową oraz równowagę
- z więk sza pojem ność
wyrzutową serca oraz mięśni
związanych z oddychaniem
- uwalnia w trakcie zajęć
endorfina wpływa korzystnie
na samopoczucie likwidując
napięcie i stres
- redukuje tkankę tłuszczową
- aktywne i przyjemne
spędzenie czasu.
Basen ma głębokość 1.30
m. gwarantujemy zatem bezpieczne środowisko.
Zapraszamy do zapisywania się zajęcia gimnastyki w
wodzie.
Osobiście lub pod numerem
telefonu: 74 3067137
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Rehabilitacja domowa

Zapraszamy do skorzystania z rehabilitacji domowej u
osób, które wymagają pomocy
fizjoterapeuty, a ze względu na
brak możliwości poruszania
się, nie mogą skorzystać z
naszych usług w przychodni.
Bardzo ważne: Należy
pamiętać, że wcześnie wdro-

żona rehabilitacja w znacznym stopniu ograniczy ryzyko
powikłań i zapobiegnie całkowitej niepełnosprawności.
Działamy na terenie Pieszyc i powiatu dzierżoniowskiego.
Szczegóły pod numerem
telefonu: 74 3067137
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Narada Turystów Pieszych w Pieszycach
Nowi przodownicy turystyki pieszej oraz wskazanie działań
na najbliższy rok to efekt Wiosennej Narady Turystów Pieszych
Dolnego Śląska, która odbyła się w weekend 29 i 30 stycznia
2022 r. w Pieszycach.

wszelkich form turystyki, przede
wszystkim turystyki pieszej kwalifikowanej oraz podsumowanie 49
Rajdu Indywidualnego „6 x Dolny
Śląsk”. Udział w rajdzie polega na
uczestnictwie w dowolnej imprezie turystycznej typu rajdy, złazy,
wycieczki zbiorowe i indywidualne na terenie Dolnego Śląska.
Podczas narady ustalono również, że wiosenny złaz będzie
organizowany przez oddział
PTTK Fabryczna we Wrocławiu,
a jesienny zlot przez Oddział
PTTK Sudety Zachodnie z Jele-

W sobotę w Rościszowie
człon kowie Dolnośląsk iego
Zespołu Turystki Pieszej wzięli
udział w tradycyjnych obradach
związanych z turystyką i działalnością zespołu na najbliższy rok.
- Obrady jak zawsze były burzliwe,
ale udało nam się wypracować
wytyczne obowiązujące podczas
organizacji imprez turystycznych

wodnika? – Przede wszystkim
sposobem działania, bowiem
przodownik może oprowadzać
wycieczki po terenie, na który ma
uprawnienia, albo może potwierdzać wycieczki podczas zdobywania odznak turystyki pieszej,
ale zgodnie z zasadami, powinien
robić to typowo społecznie –
dodaje Gontkowski.

przodowników turystyki pieszej
z terenu Dolnego Śląska.
Gości przywitała Burmistrz
Pieszyc – Dorota Konieczna –
Enozel – Prezes Stowarzyszenia
Turystycznego Gmin Gór Sowich,
która opowiedziała o działaniach
turystycznych podejmowanych na
terenie Gór Sowich. Wyświetlono
również filmy promujące Gminę

pod szyldem PTTK – podsumo-

Przodownikowi TP za dłu-

Pieszyce oraz film promujący

organizator wydarzenia z ramienia
PTTK Oddział w Ząbkowicach
Śląskich, członek Dolnośląskiego
Zespołu Turystyki Pieszej. - Ważne
jest dla nas, aby podczas takich
wydarzeń uwidoczniona była rocznica ważnych wydarzeń z historii,
kultury i turystyki w Polsce, o
których chcemy przypominać.
W Rościszowie odbył się również egzamin na nowe mianowania
Młodzieżowego Przodownika
Turystyki Pieszej, Przodownika
Turystyki Pieszej oraz rozszerzenia stopnia przodownika na inne
regiony Polski. Pierwszy stopień
przodownika zdobył Zbigniew
Curyl – Prezes Oddziału PTTK
w Świdnicy.
- Przodownik Turystyki Pieszej PTTK jest jednocześnie członkiem społecznej kadry programowej Polskiego Towarzystwa
Turystyczno-Krajoznawczego,
powinien być inicjatorem rozwoju
i popularyzatorem turystyki pieszej i krajoznawstwa – wyjaśnia
Mirosław Gontkowski. Czym
różni się przodownik od prze-

zasługi dla rozwoju turystyki
pieszej Komisja Turystyki Pieszej
Zarządu Głównego PTTK może
nadać tytuł Honorowego Przodownika TP.
W niedzielę w naradzie udział
wzięło blisko 40 osób m.in. z
Lubania, Jeleniej Góry, Legnicy,
Jawora, Wałbrzycha, Świdnicy,
Ząbkowic Śląskich i Dusznik Zdroju. Swoją obecnością
zaszczycili nas również honorowi
przodownicy turystyki pieszej, w
tym Julian Szymszon, Janusz
Kaczmarek, Tadeusz Kozak i
Janusz Szymczak z Wrocławia,
Ryszard Malesza z Wałbrzycha oraz Zdzisław Nowocień
z Jawora. Poza tym w naradzie
udział wzięli m.in. Prezes PTTK
z Jeleniej Góry Krzysztof Tęcza,
Zbigniew Curyl – Prezes PTTK
w Świdnica, Jerzy Piasecki –
Prezes PTTK w Ząbkowicach
Śląskich oraz Andrzej Berczyński – Przodownik Honorowy oraz
Prezes Koła PTTK Ducha Gór
Liczyrzepy. Na spotkaniu obecne
było również szerokie grono

- Ponad trzysta kilometrów
szlaków pieszych, stale odnawiane
i uzupełnione oznakowanie, w tym
m.in. nasza ścieżka przyrodnicza
Rościszów – Kamionki. Wiele
imprezy i wydarzeń sportowych,
turystycznych i kulturalnych –

niej Góry. Wszystkie spotkania
odbędą się oczywiście pod patronatem Dolnośląskiego Oddziału
Turystyki Pieszej.
„Zlotowa Laska”, czyli symbol
spotkań PTTK trafiła tym razem
do Jawora, a to oznacza, że kolejna
50-ta, jubileuszowa Wiosenna
Narada odbędzie się w Jaworze.

wymieniała burmistrz Pieszyc. –
W Górach Sowich naprawę wiele
się dzieje, a nasze tereny są coraz
bardziej rozpoznawalne i zauważalne w Polsce.
Celem spotkania MBP-CK
w Pieszycach była popularyzacja

Organizatorami spotkania
byli: w imieniu PTTK Oddział
w Ząbkowicach Śląskich Mirosław Gontkowski, Urząd Miasta
i Gminy Pieszyce oraz MBP– CK
w Pieszycach.
(red.)

10 wuje Mirosław Gontkowski – goletnią działalność i wybitne odznakę „Znam Góry Sowie”.
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SOWIOGÓRSKI MUFLON - na otwarcie sezonu turystycznego
Zapraszamy do udziału w pieszym rajdzie turystycznym.
Trasa - 12 km,
Wpisowe – 0 zł (w zamian
prosimy o zakupy na stoisku
gastronomicznym Koła Gospodyń Wiejskich w Kamionkach,
które w dniu Imprezy będzie
działało na starcie / mecie
imprezy),
Medale - dla pierwszych
150 uczestników kończących
Imprezę.
1 maja 2022, Muzeum
w Kamionkach
Ze względu na remont
wieży widokowej na Wielkiej
Sowie w 2022 r. nieco inaczej
niż zwykle otworzymy sezon
turystyczny w Górach Sowich.
Chcemy zaprosić Was na
pieszy rajd turystyczny pn.
„Sowiogórski Muf lon” - na
otwarcie sezonu turystycznego.
Organizatorem imprezy jest
Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach, a jego partnerami:
Muzeum Góry Sowie Region
Sudety, Koło Gospodyń Wiejskich i Rada Sołecka w Kamionkach, Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP – 7 DH ISKRA.
Rajd wystartuje i zakończy
się w Kamionkach w Muzeum
Góry Sowie, Region Sudety.
Trasa
Trasa w większości będzie
prowadziła po oznakowanych
szlakach pieszych. W miejscu nieoznakowanym szla-

kiem turystycznym (od końca
szlaku czarnego na Ścieżce

Zapisy
Warunkiem uczestnictwa
w Imprezie jest przesłanie do
dnia 15.04.2022 r. zgłoszenia na
adres: promocja@pieszyce.pl

zawierającego poniższe dane:
- imię i nazwisko Uczestnika,
- wiek,
- miejscowość.
Program imprezy
„Sowiogórski Muflon”
• godz. 8:00 – 9:00 - otwarcie biura i wydawanie numerów startowych
• god z. 8:10 – 13:30 –
uczestnicy na trasie rajdu
• godz. 13:30 – piosenka
harcerska i turystyczna (ZHP
Dzierżoniów – 7 DH ISKRA)
• od godz. 12:00 – zwiedzenie Muzeum Góry Sowie
Region Sudety
• godz. 15:00 – zakończenie
wydarzenia

Sentymentalnej do mety w
Muzeum – około 4 km) organizator zapewni swoje oznaczenie trasy.
Długość trasy: 12,2 km.
Przewyższenie: suma podejść
i zejść - 553 m
Najwyższy szczyt– Śpiewak, 702 m n.p.m.
Czas przejścia – około 4,5 h
(z przerwami na odpoczynek,
zdjęcia, zapoznanie się opisem
na tablicach)
- Przebieg trasy i regulamin
wydarzenia znajdziecie na www.
pieszyce.pl oraz na naszym FB.
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Zapraszamy na SOWI Bieg
W obliczu wielu nieprzewidywalnych okoliczności, towarzyszących otaczającej rzeczywistości w ostatnich dwóch latach,
oczekiwanie na dobre wiadomości ma wymiar szczególny. Dlatego informujemy, że WRACAMY do realizacji jednego z najciekawszych wydarzeń biegowych na Dolnym Śląsku! 5 czerwca
2022 r. odbędzie się „SOWI BIEG” - bieg przez 3 Miasta.
Niniejszym ponownie uruchamiamy zapisy, w związku
z czym prosimy o zwrócenie
uwagi na poniższe informacje:
1. Osoby, które opłaciły start
za rok 2020 prosimy o zapisanie
się w nowym formularzu. Po
wypełnieniu wszystkich danych
system „zaksięguje” poprzednią

wpłatę. Jeśli Państwo nie dokupią dodatkowego ubezpieczenia,
otrzymacie informację, że do
zapłaty pozostało 0 zł. Zapis
na tym zostanie zakończony i
automatycznie znajdziecie się
Państwo na liście startowej.
2. Organizator zaplanował dodatkową klasyfikację -

GRAND PRIX „PIŁAWSKA
SKAŁA” & „SOWI BIEG”- dla
uczestników obu biegów, w
której zostanie nagrodzonych 5
najlepszych kobiet i mężczyzn.
3. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem - Sowi
Bieg ma w innym miejscu start
i metę.
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W Pieszycach na ulicy
Ogrodowej będzie miała miejsce premia lotna i bufet dla
zawodników. Dla podkreślenia
daty nadania praw miejskich
(1962) 19 i 62 zawodnik na
premii lotnej otrzyma dodatkowe nagrody.
Zapraszają organizatorzy:
Powiat Dzierżoniowski, OSiR
Dzierżoniów, Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Bielawie, Pieszyce
- miasto w Górach Sowich,
Wroactiv.

W Związku Emerytów

W Klubie SENIOR+

31 grudnia pożegnaliśmy w Związku stary rok. Miło
i sympatycznie mijały minuty na wspólnej zabawie i o
godz. 24 powitaliśmy lampką szampana Nowy 2022
Rok. Życzyliśmy sobie przede wszystkim zdrowia i do
siego roku.

Seniorzy w Klubie spędzają milo czas. Są kreatywni,
wymyślają nowe ozdoby, np.
czer wone korale, drzewko
walentynkowe. Tłusty czwartek
był kolejnym spotkaniem „na
słodko”. Seniorzy lubią celebrować takie małe uroczystości. W
ostatnim czasie z powodu wojny
na Ukrainie organizowana jest

21 stycznia w siedzibie
PZERiI miała miejsce uroczystość z okazji Dnia Babci i
Dziadka. Oczywiście tradycyjnie obecne były władze miasta
i Państwo Maciejewscy. Występ
dzieci z Przedszkola Publicz-

nego nr 2 uświetnił uroczystość.
Dzieciaczki przygotowały również piękne laurki. Na koniec
spotkania pan policjant opowiedział o oszustwach na seniorach
i jak się przed nimi bronić.
Zarząd

zbiórka odzieży, żywności,
środków higienicznych, pampersów, chemii czy artykułów
papierniczych. Seniorzy kolejny
raz stanęli na wysokości zadania. Pomagają w segregowaniu odzieży, obuwia, chemii.
Zbierają kartony w które będą
pakowana dary i wysyłane na
Ukrainę. Brawo seniorzy !!

Honorowy Gospodarz wieży widokowej na Wielkiej Sowie z Gdańska
12

Andrzej Wanclaw z Gdańska wylicytował tytuł
Honorowego Gospodarza Wieży Widokowej na Wielkiej
Sowie w 2022 r. Na ten cel wydał 3550 zł.
Honory gospodarza zostały wylicytowane w ramach Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pan Andrzej został 15 gospodarzem
obiektu.
Jest to jeden z najwyżej położonych obiektów w Polsce licytowanych w ramach 30. Finału WOŚP! W rozmowie telefonicznej pan
Andrzej zdradził nam, że lubi podróżować, ale nie miał jeszcze okazji
być w Górach Sowich, tym bardziej na ich najwyższym szczycie.
Niebawem będzie zatem szansa, aby ta sytuacja się zmieniła, bowiem
Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach przygotowuje okazjonalny
certyfikat potwierdzający wylicytowanie tytułu, który przy okazji
otwarcia sezonu zostanie przekazany na ręce zwycięzcy aukcji.
Certyfikat ten podpisany zostanie przez sztabowców z Dzierżoniowa
– Radosława Drabczyka i Jarosława Rudnickiego oraz przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej Pieszyc Ryszarda Kondrata i
Burmistrz Pieszyc Dorotę Konieczną – Enozel.
Z racji prowadzonego remontu zabytkowej wieży na Wielkiej
Sowie przywileje wynikające z posiadania tytułu będą przysługiwały jego właścicielowi w caluśkim 2023 roku. A zwycięzca
licytacji ma prawo do bezpłatnego wejścia przez cały rok i to do
nowiuśkiego obiektu!
Gratulujemy i dziękujemy za wspieranie WOŚP!

Honorowi Gospodarze Wieży Widokowej
na Wielkiej Sowie
2008 – Stolgraf Świdnica
2009 – Świecie – partnerskie miasto Pieszyc
2010 – Stowarzyszenie „Być Dla Pieszyc”
2011 – Piotr Adamski z Wrocławia
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2012 – Barbara i Witold Zajączkowscy (Bielawa)
2013 – Juliusz Dewucki (Częstochowa)
2014 – Zbigniew Skorupa (Wrocław)
2015 – Edyta i Grzegorz Tomkiewicz (Pieszyce)
2016 - Edyta i Grzegorz Tomkiewicz (Pieszyce)
2017 - Edyta i Grzegorz Tomkiewicz (Pieszyce) oraz Cooper
Standard
2018 – Cooper Standard
2019 – Grupa Turystyczna SUDETY Z PLECAKIEM
2020 - Grupa Turystyczna SUDETY Z PLECAKIEM
2021 - Grupa Turystyczna SUDETY Z PLECAKIEM
2022 – Andrzej Wanclaw (Gdańsk)

Konkurs literacki „Pieszyce - to miejsce jest mi bliskie”
Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych koło w Pieszycach wspólnie ze Szkołą Podstawową Nr 1
im. PHOP w Pieszycach zapraszają mieszkańców do udziału w konkursie
pt.: „Pieszyce – to miejsce jest mi bliskie…”. Konkurs organizowany jest
z okazji 60-lecia nadania praw miejskich miastu Pieszyce.
Udział w konkursie mogą wziąć
uczniowie, mieszkańcy miasta i gminy
Pieszyce oraz inne osoby związane z
naszym miastem.
Praca konkursowa musi być bezpośrednio związana z podanym w tytule
tematem (obiektem, miejscem, elementem
krajobrazu). Powinna w ciekawy sposób
prezentować walory naszego miasta
(gminy) i może mieć dowolną formę literackiej wypowiedzi.
Sugerowana objętość pracy: do 10
stron czytelnego pisma odręcznego lub
sporządzonego komputerowo.

Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę literacką.
Termin składania prac konkursowych:
do 15 kwietnia 2022 r. (prace należy składać osobiście w sekretariacie szkoły).

Laureaci konkursu otrzymają
Szczegóły znajdą Państwo w regulamibony towarowe o wartości: I miejsce
nie
konkursu dostępnym m.in. na stronie
500 zł, II miejsce 300 zł, III miejsce
www.pieszyce.pl.
200 zł.
Osoba koordynująca z ramienia
organizatora – Zdzisław Maciejewski,
tel.: 512 224 106.

(red.)

Klasy ósme wybierają swojego burmistrza
17 stycznia w naszej szkole odbyły się wybory na burmistrza. Brzmi
poważnie, prawda? Każda klasa ósma, z wyjątkiem 8b, która niestety
musiała przebywać na kwarantannie, wystawiła swojego kandydata. Byli
to kolejno: Karolina Wagnerowska z klasy 8a, Jacek Baraniuk z klasy 8c
oraz Łukasz Sobański z klasy 8d.
Od samego rana wszyscy dzielnie
pracowaliśmy w klasowych komitetach
wyborczych. Rozpisywaliśmy fikcyjne
życiorysy naszych kandydatów, planowaliśmy programy wyborcze i tworzyliśmy
kolorowe plakaty. Gdy w końcu spotkaliśmy się wszyscy na sali gimnastycznej,
nadszedł czas na debatę. Według wylosowanej kolejności aspirujący dzielili
się z wyborcami swoimi programami i
pomysłami. Nie zabrakło również pytań
ze strony wybierających. Było ich tak
wiele, że opiekunka naszych wyborów,
Pani Beata Malaga, musiała przeprowadzić dodatkową rundę! Po zakończeniu
debaty nam wciąż było mało, co mogły
potwierdzić okrzyki protestu.

Przyszedł czas na głosowanie. Uczniowie każdej klasy podchodzili do stolików,
na których czekały karty wyborcze przygotowane własnoręcznie przez członków
komisji wyborczej – Antoninę Łyś,
Zuzannę Biedzińską oraz Piotra Szynkarka. Po wpisaniu się na listę, oddaniu
głosu i wrzuceniu go do urny wyborczej
pozostało nam już tylko czekać na wyniki.
Gdy my odpoczywaliśmy na przerwie,
komisja wyborcza starannie przeliczała
głosy, po czym osobiście odwiedziła nas
w klasach i powiadomiła o oficjalnych
wynikach: ze zdecydowaną przewagą
głosów wybory wygrał Łukasz Sobański z
klasy 8d! Serdecznie gratuluję Łukaszowi,
ale trzeba przyznać, iż wszyscy kandydaci
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dali z siebie wszystko i wypadli wspaniale.
Łukasz, jako wygrany, będzie miał możliwość odwiedzenia Pani Doroty Koniecznej-Enozel, burmistrz Pieszyc, w Urzędzie
Miasta i Gminy w naszym miasteczku.
Uważam, że dzisiejsze wybory przebiegły bardzo ciekawie i przyjemnie
zarówno dla kandydatów, jak i głosujących; wszystkim niesamowicie się podobało. Wiele się nauczyliśmy, a ten dzień na
pewno zapamiętamy na długo. W końcu
mimo tego, że do pełnoletności brakuje
nam jeszcze 4 lata, to dziś mogliśmy się
poczuć jak prawdziwi dorośli na najprawdziwszych wyborach!
Dla wszystkich zainteresowanych,
fotorelacja z powyższych wydarzeń wykonana przez Panią Annę Hałdaś znajduje się
na naszym szkolnym Facebooku.
Magdalena Rakoczy kl. 8c, Szkoła
Podstawowa nr 1 im. PHOP w Pieszycach
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Korona Gór Sowich przed nami
W najbliższych latach ponownie odbędzie się cykl zawodów pn. KORONA GÓR
SOWICH. To kolarskie zmagania dla amatorów, które odbywają się na bardzo
wymagających trasach na terenie Gór Sowich.
- Jako gminy należące do
Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich podpisaliśmy w Nowej Rudzie
list intencyjny w tej sprawie
– informuje Dorota Konieczna
Enozel – burmistrz Miasta i
Gminy Pieszyce oraz Prezes
Zarządu STGGS. - Dziękuję
członkom Stowarzyszenia za

obecność i za współpracę prezesowi Stowarzyszenia Grody
Piastowsk ie – Bogdanowi
Rzepce. Przez minione lata
nasza współpraca układała się
bardzo pomyślnie, czego efektem jest kontynuacja wspólnych działań.
Podpisanie listu intencyjnego w sprawie organizacji

14

Udany występ pieszyckich Sówek
27 lutego 2022 r. w Boguszowie Gorcach odbył
się pierwszy Turniej Dolnośląskiej Ligii Dziewcząt w
Zapasach. W Zawodach ULKS SOWA Pieszyce reprezentowały: Zuzanna Nieśpiałowska - uczennica Szkoły
Podstawowej nr 1 w Pieszycach i Oliwia Międła - uczennica Szkoły Niepublicznej w Pieszycach oraz Ula Madej
- uczennica Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzierżoniowie.
W kategor ii do 38 kg
srebrny medal wywalczyła
Ula Madej. Brązowe krążki
zdobyły Oliwia Międła (do 29
kg) oraz Zuzanna Nieśpiałowska (do 31 kg). Wyjazd współfinansowany był ze środków
UMiG w Pieszycach.
Zapraszamy wsz ystk ie
dzieci oraz młodzież na zaję-

cia ogólnorozwojowe oraz
zapaśnicze do hali sportowej
Szkoły Podstawowej nr 1 (salka
gimnastyczna na hali), ul.
Mickiewicza 8 w Pieszycach,
we wtorki i czwartki, godz.:
16:00 - 17:10. Więcej informacji pod nr tel.: 667675626 oraz
730667037.
ULKS SOWA Pieszyce
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Korony Gór Sowich oznacza organizację zawodów na
naszym terenie w latach 20222029. Pierwsze z nich odbędą
się już 8 maja br. i będzie
to wyścig w Nowej Rudzie.
Jak poinformował gospodarz
spotkania burmistrz Tomasz
Kiliński wydarzeniu towarzyszyć będzie wyścig dla

najmłodszych fanów dwóch
kółek, a podczas noworudzkiego etapu uczestnicy będą
mieli do pokonania Przełęcze
Woliborską i Srebrnogórską z
metą na Górze Św. Anny.
Start i meta wyścigu w Pieszycach zaplanowane zostały
na rok 2025. Zawodnicy będą
musieli pokonać Przełęcze
Jugowską, Sokolą i Walimską.
(red.)

Sówki w Mistrzostwach
Powiatu Dzierżoniowskiego
15 lutego w hali Szkoły Podstawowej nr 10 w Bielawie
odbyły się Mistrzostwa Powiatu Dzierżoniowskiego w
Zapasach. W zmaganiach udział wzięło 60 zawodników
z Dzierżoniowa, Ostroszowic, Pieszyc oraz Bielawy.
Nasi zawodnicy zdobyli 8
medali. Złote medale wywalczyli
Zuzanna Nieśpiałowska (do
34 kg), Ula Madej (44 kg) oraz
Maurycy Gołąb (33 kg). Srebrne
krążki zdobyli Miłosz Lewandowski (33 kg) oraz Michał
Ostrowski (44 kg). Brązowe
medale przypadły dla Oliwii
Międły (do 29 kg), Dawidowi
Dolinnemu (29 kg) oraz Janowi
Zajączkowskiemu (70 kg). Cieszymy się z organizacji takich

zawodów, gdyż jest to spore
wydarzenie dla dzieci a zwłaszcza tych najmłodszych. Gratulacje dla medalistów, którzy brali
udział w turnieju i rodziców,
którzy kibicowali dzieciakom.
Podziękowania dla firm Ekologiczne Centrum Odzysku
Marek Drozdowski, fundacja
Ziemia Sudecka. Zawody współfinansowane były ze środków
UMiG w Pieszycach.
ULKS Sowa Pieszyce
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ZUMBA w Miejskiej Bibliotece Publicznej
- Centrum Kultury w Pieszycach.
Każdy czwartek o godz. 17:30.
Zapraszamy.

Otwarty Turniej
Halowej Piłki Nożnej
Wyniki Otwartego Turnieju Halowej Piłki Nożnej o
Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z okazji
60-lecia nadania praw miejskich miastu Pieszyce,
który odbył się 19 lutego 2022 r.
I miejsce: Oldboys Pogoń Pieszyce
w składzie: Sebastian Gorząd, Sławomir Paszkowski, Rafał
Góral, Bartosz Tomkiewicz, Maciej Artymiak, Adam Rzepski,
Krystian Rzepski
II miejsce: Kałasznikov
w składzie: Kacper Szewczyk, Dawid Purzycki, Dominik
Murszyński, Mateusz Baranowski, Maciek Korólczyk, Jakub
Kubiak, Patryk Filipek
III miejsce: Bro or not to Bro
w składzie: Paweł Słowakiewicz, Andrzej Charabin, Bartosz Cal, Piotr Cal, Grzegorz Górnicki, Andrzej Szozda, Piotr
Gajdamowicz
Najlepszy strzelec turnieju: Kacper Szewczyk
Najlepszy bramkarz turnieju: Adam Rzepski
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