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Zapraszamy na basen miejski
w Pieszycach
Zapraszamy Państwa na basen miejski w Pieszycach. UWAGA! - przez całe wakacje dla wszystkich
korzystających z obiektu wstęp jest bezpłatny!
Basen czynny jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10:00 do 19.00. Nad
bezpieczeństwem osób korzystających z kąpieliska czuwają
ratownicy. Wstęp na teren
basenu możliwy jest tylko pod
warunkiem podpisania listy
osób korzystających z obiektu.
Ze względów bezpieczeństwa
zastrzegamy sobie możliwość
ograniczenia ilości osób przebywających w jednym momencie na terenie basenu.
Przed otwarciem obiekt
przeszedł szereg prac przygotowawczych do sezonu. Na ten

cel gmina pozyskała z zewnątrz
250 tys. złotych. Prace skupiły się przede wszystkim na
naprawie niecki, która była
nieszczelna, co wiązało się z
potrzebą ciągłego uzupełniania wody i sporymi kosztami
funkcjonowania. W połączeniu
z drugą dużą inwestycją w
tym miejscu (budową obiektu
szatniowo-socjalnego) wszyscy
użytkownicy basenu mogą
korzystać z nowych toalet.
Mamy nadzieję, że przeprowadzone prace remontowe umilą
Państwu korzystanie z basenu.
(red.)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Remont prowadzony był przez Gminę Pieszyce, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

MKS POGOŃ Pieszyce – gratulujemy!
IV liga dla Pogoni Pieszyce!
Już 16 czerwca po rozegraniu meczu 28 kolejki
ligi okręgowej MKS Pogoń Pieszyce zapewnił sobie
historyczny pierwszy awans do IV ligi! GRATULUJEMY!
Mimo wcześniejszego sukcesu drużyna nie spuszczała
z tonu i wygrała dwa koleje
spotkania: z Kryształ Stronie
Śląskie 9:1 i ZKS Włókniarz
Kudowa-Zdrój 5:0.

Nasza drużyna w sezonie
2018/2019 poza zwycięstwem
w lidze okręgowej dołożyła
zwycięstwo w Pro Junior
System, a Bartosz Rzepski
został wice królem strzelców.

Obecnie rozpoczyna się
proces licencyjny dla drużyn
awansujących do wyższej klasy
rozgrywkowej. O tym czy
ostatecznie po raz pierwszy w
historii zagramy na poziomie
IV ligi dowiemy się wkrótce.
Zawodnicy, którzy wchodzą w skład drużyny MKS
Pogoń Pieszyce:
- Bramkarze: Jan Nieckarz,
Krystian Rzepski, Mateusz Mróz

- Obrońcy: Paweł Barczyk,
Michał Najdzik, Marek Korzeniowski, Radosław Drążczyk,
Jakub Stańko
- Pomocnicy: Daniel Kołt,
Adam Wojciechów, Adrian
Jasiński, Jakub Kubiak, Paweł
Gulik, Marcin Buśko, Dominik
Morawski, Sebastian Gorząd,
Maksymilian Miszczuk,
Gabriel Migas,
- Napastnik: Sławomir
Gorząd, Oskar Dziuba, Bartosz
Rzepski.
(red.), fot.: Emilian Pałyga

Unikalne piękno środowiska
naturalnego Gór Sowich
1 lipca wystartowały konkursy dla uczniów szkół
podstawowych i ponadpodstawowych pn. „Unikalne
piękno środowiska naturalnego Gór Sowich” o łącznej
puli nagród przekraczającej 20 000 zł!
Specjalnie dla Was przygotowane zostały konkurs wiedzy i
filmowy. Szczegóły znajdziecie na stronie internetowej www.
konkursgorysowie.pl.
Warsztaty i spotkania informacyjne
Zapraszamy również na lipcowe spotkania dotyczące zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz jak je chronić. W trakcie
spotkań omawiane będą również tematy dobrych zachowań
ekologicznych. Będą też warsztaty filmowe - jak dobrze nakręcić
film. Już na początku lipca pojawi się harmonogram spotkań.

Wszelkie informacje dotyczące konkursów, warsztatów i spotkań znajdziecie na stronie www.konkursgorysowie.pl oraz w
lokalnym mediach.
(red.)

Rodzina 500+ zmiany od 1 lipca
500 plus od 1 lipca będzie wypłacane również na
pierwsze dziecko, a nie tylko na drugie i każde kolejne,
jak było do tej pory. W przypadku Gminy Pieszyce
dotyczy to około 700 dzieci. Już dziś zachęcamy do
składania wniosków drogą elektroniczną – to przyspieszy wypłatę środków.
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Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc uzyskać
prawo do świadczenie 500+ na nowych zasadach
już od startu programu?
Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach
tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego
świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r.
do 30 września 2019 r.
Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019
r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze
na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1
lipca.
Jeśli rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.
Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach
można składać online od 1 lipca (poprzez kanał bankowości
elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1
sierpnia drogą tradycyjną (w Ośrodku Pomocy Społecznej).
Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze
na nowych zasadach?
Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony
wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:
„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:
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Siedziba redakcji:
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1. Złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 r.
2. Złożenie wniosku we wrześniu 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej
do dnia 30 listopada 2019 r.
3. Złożenie wniosku w październiku 2019 r. oznacza, że
świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie
wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 r.
4. Złożenie wniosku w listopadzie 2019 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone
najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020
5. Złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31
stycznia 2020 r. oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie
od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do
dnia 29 lutego 2020 r.
(opr.)
SPRZEDAM mieszkanie 2-pokojowe z kuchnią. Wysoki parter,
61 m2 w Pieszycach (ul. Nadbrzeżna), bez pośredników (ogródek, piwnica,
komórka). Tel.: 662 130 677.

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

Zakończył się remont mostu
w Piskorzowie
Jest nowy, bezpieczny i zapewnia swobodny przejazd
samochodów bez ograniczeń wagowych. Remont, który
trwał od 8 maja, został przeprowadzony sprawnie, bez
utrudnień i półtora miesiąca przed planowanym terminem.

Dzięki temu od 24 czerwca
kierowcy mogą już swobodnie
przejeżdżać przez most i nie
muszą korzystać z uciążliwego
objazdu. W sposób bezpieczny
po moście przejdą również
piesi, którzy mają dla siebie
specjalnie wydzielony chodnik.
W odbiorze technicznym
mostu uczestniczyli: starosta dzierżoniowski Grzegorz

Kosowski, przedstawiciele
Zarządu Dróg Powiatowych
oraz Nadleśniczy Nadleśnictwa
Świdnica Roman Bereźnicki.
Remont został zrealizowany ze środków powiatu
d z ie r ż o n iow s k iego, p r z y
udziale finansowym Nadleśnictwa Świdnica.
Starostwo Powiatowe

Poznaj swój urząd i jego pracowników
W naszym „przewodniku” po Urzędzie Miasta i
Gminy w Pieszycach wchodzimy na pierwsze piętro,
gdzie tuż obok schodów po lewej stronie znajduje się
pokój nr 11, czyli Referat ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych. Kierownikiem
wydziału jest Andrzej Zwierzyna, a pracownikami Mirosław Kwiatek, Andrzej Marczuk i Iwona Łączkowska.
Do głównych zadań pracowników jednostki należy prowadzenie i udział w przeprowadzaniu poboru oraz współpraca
organizacyjno – techniczna z powiatową komisją lekarską, prowadzenie i aktualizowanie ewidencji poborowych, doręczenia kart
powołania, a także współpraca ze Starostwem Powiatowym w
Dzierżoniowie oraz Państwową Strażą Pożarną w Dzierżoniowie.
To oni dokonują oceny stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego i aktualizują plan operacyjny ochrony przed powodzią,
organizują i koordynują szkolenia obrony cywilnej, zapewniają
funkcjonowanie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
i wykonują następujące zadania:
- całodobowo alarmują członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w sytuacjach kryzysowych zapewniają
dyżur w celu przepływu informacji oraz dokumentują prowadzone czynności,
- współdziałają z centrami zarządzania kryzysowego organów
administracji publicznej,
- nadzorują funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemem wczesnego ostrzegania ludności,
- współpracują z podmiotami realizującymi monitorują
środowisko,

- współdziałają z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze, humanitarne,
- realizują stałe zadania dyżuru na potrzeby podwyższania
gotowości obronnej państwa.
Wydział realizuje ustawę o ochronie zwierząt, realizuje
program opieki nad zwierzętami bezdomnymi, prowadzi ewidencję zezwoleń na utrzymywanie psów ras uznawanych za
agresywną. Współpracuje z policją w zakresie ochrony, spokoju i
bezpieczeństwa w miejscach publicznych, dodatkowo obserwuje
i rejestruje obraz zdarzeń w miejscach publicznych, jak również
prowadzi działania edukacyjne na rzecz mieszkańców gminy,
dzieci i młodzieży. Pracownicy referatu zajmują się sprawami
gospodarczymi, dbaniem o wizerunek wewnątrz jak i na zewnątrz
budynku UMiG. Na bieżąco współpracuje również w innymi
wydziałami UMiG w niezbędnym zakresie.
(red.)
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Ø 1381 dni w drodze
Ø >120 000 km pokonanych
autostopem i jachtostopem
Ø > 15 000 mil morskich
Ø 6 kontynentów
Ø 40 odwiedzonych państw
Ø 6 jachtostopów
Ø 1 cargostatek
Ø 6 promostopów
Ø Śmieciarkostop, koparkostop, karetkostop, itp.

Ø Jeden cel: okrążenie świata
na stopa bez płacenia za
transport i noclegi!
Jego podróż trwała blisko
4 lata. Już niebawem w „Gazecie Pieszyckiej” i lokalnych
mediach przeczytacie i będzie
mogli obejrzeć wywiad z Maćkiem.
Zapraszamy!

fot.: https://www.facebook.com/AutostopemDookolaSwiata/

Maciej Badziak – pieszyczanin,
który przejechał autostopem cały świat!

Najlepsi uczniowie w Gminie Pieszyce
Nim na dobre rozpoczęły się wakacje, 19 czerwca
podczas zakończenia roku szkolnego wręczone zostały
nagrody „ZŁOTA SÓWKA” oraz stypendia naukowe i
sportowe.
Pieszycka nagroda Burmistrza Miasta „Złota Sówka” ma już
dwadzieścia cztery lata! Jednak nie każdy może stać się jej posiadaczem. Statuetka trafia do rąk najlepszych absolwentów szkół podstawowych, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, którzy m.in.
wyróżniają się bardzo dobrymi wynikami w nauce, swoją postawą,
aktywnie uczestniczą w życiu szkoły i godnie ją reprezentują.
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W roku szkolnym 2018 / 2019 otrzymali ją:
• Marcelina Listwan - absolwentka Zespołu Szkół im. ks.
Jana Dzierżonia w Pieszycach.
• Jagoda Łyś - absolwentka Gimnazjum przy Zespole Szkół
im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach.
• Wojciech Baraniuk – absolwent Gimnazjum przy Zespole
Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach.
• Maksymilian Miszczuk – absolwent Gimnazjum przy
Zespole Szkół im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach.
• Mariusz Myślicki – absolwent Szkoły Podstawowej nr
1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w
Pieszycach.
• Bernadetta Szczypka - absolwentka Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w
Pieszycach.
• Zofia Domałeczna - absolwentka Szkoły Podstawowej nr
1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w
Pieszycach.
• Julia Brzozowska - absolwentka Niepublicznej Szkoły
Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Pieszycach.
• Dawid Janiczek – absolwent Niepublicznego Gimnazjum
Nr 1 w Pieszycach.

Brawa dla pieszyczan
W niedzielę 9 czerwca 2019 r. odbył BSK TECH
Wyścig Górski Kamionki. W zawodach udział wzięło
74 zawodników.
Bardzo dobrze zaprezentowali się w wyścigu pieszyczanie - Dawid Figurski (Opel
Kadett) zwyciężył w klasie 4,
natomiast Mariusz Żurawek
(Mitsubishi Lancer Evo VI)
zameldował się na drugiej
pozycji w klasie 5. Tuż za

podium w klasie RWD Open
zawody ukończył Bartosz
Iwaszkiewicz (EBMW E30).
Gratulujemy!
Organizatorami zawodów
była Bielawska Grupa Motosport i Gmina Pieszyce.
(red.)
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Stypendia naukowe w SP nr 1 otrzymali:
Zofia Domałeczna, Bernadetta Szczypka, Mariusz Myślicki,
Aleks Głowacz, Marta Staciwa, Maciej Chodowiec, Blanka
Protaziuk, Łukasz Styrna, Aleksandra Konieczna, Emilia Wolińska,
Jacek Baraniuk, Kacper Gorząd, Magdalena Klepuszewska, Blanka
Dobrowolska, Wiktoria Mazurek, Rafał Mitura.
Stypendia sportowe w SP nr 1 otrzymali:
Mariusz Myślicki, Natalia Drozdek, Natalia Zając, Wiktoria
Szeliga, Dawid Sowiński, Bartosz Łajczak, Mitura Rafał, Kinga
Drozdek, Radosław Zawada, Natalia Bartosiewicz, Karolina
Łuniewska, Mateusz Kiraga, Szymon Bakalarz, Amelia Sabok,
Jacek Baraniuk, Izabela Michalak, Agnieszka Basiak, Antonina
Łyś, Jakub Stodulski, Oliwia Genc, Adam Kapłon.
Nagrodą Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej
Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach uhonorowana
została Zuzanna Kidziak, a nagrodę Prezesa Z.T.T. „Technotex”
S.A. otrzymała Oliwia Walicka.
Gratulujemy! Wszystkim dzieciom życzymy bezpiecznych i
atrakcyjnych wakacji!
(red.)

Burmistrz z wotum zaufania i absolutorium
Podczas czerwcowej sesji Rady Miejskiej w Pieszycach radni Rady Miejskiej po raz pierwszy na nowych zasadach głosowali nad udzieleniem Burmistrzowi Miasta i Gminy w Pieszycach absolutorium oraz wotum zaufania.
Po przedstawieniu raportu o stanie
zagospodarowania przestrzennego i rozwoju społeczno-gospodarczym miasta
i gminy Pieszyce rajcy jednogłośnie
udzielili wotum zaufania burmistrzowi.
Z kolei po przedstawieniu sprawozdania
z działalności Urzędu Miejskiego i przyjęciu uchwałą sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Pieszyce za 2018 rok
burmistrz Dorocie Konieczne – Enozel

jednogłośnie udzielone zostało absolutorium. – To potwierdzenie właściwego kierunku w jakim rozwijamy miasto i Gminę
Pieszyce – komentuje podjęte uchwały
burmistrz Pieszyc. - Dziękuję za zaufanie,
wsparcie i wspólną pracę.
Kolejna sesja Rady Miejskiej w Pieszycach odbędzie się 28 sierpnia 2019 r.
(red.)

Wakacyjny rozkład jazdy
Wakacje, nareszcie wakacje! Pewnie wielu z Was zastanawia się co
dzieje się w Gminie Pieszyce? Otóż dzieje się i to naprawdę sporo!
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej
wraz z ostatnim dzwonkiem w roku szkolnym 2018/2019 nie przestała pracować,
rozpoczęła natomiast półkolonie letnie.
Przez dwa tygodnie uczniowie pod opieką
wychowawców zwiedzają Dolny Śląsk,
korzystają z kąpieli wodnych i słonecznych,
a przede wszystkim dobrze się bawią.
Ludowy Klub Sportowy Boxmet
Piskorzów, a także pieszyccy harcerze
pojechali na wymianę do naszego miasta
partnerskiego Świecie, gdzie spędzili aż
11 dni! Koloniści zwiedzali Gdynię ze
Skwerem Kościuszki na czele, a także
wzięli udział w spływie kajakowym, treningach sportowych, długich spacerach i
licznych atrakcjach.
Miejska Biblioteka Publiczna –
Centrum Kultury w Pieszycach zaprosiła
do siebie dzieci w wieku 7-12 lat na zajęcia
artystyczne pn. „Kolorowe wakacje”, które
potrwają od 8 do 12 lipca 2019 r. Uczestnicy
wykonają obrazy papierowe, kwiaty z barwionego kleju, a także podkładki pod kubki
z filcu! Zajęcia są bezpłatne, a miejsca już
wszystkie zostały zajęte.

Świetlica Środowiskowa „Tęcza”,
działająca przy Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pieszycach przez cały sierpień będzie
prowadziła półkolonie letnie pn. „Wakacje
z Tęczą”. Zajęcia skierowane są głównie
do dzieci uczęszczających przez cały rok
szkolny do świetlicy. Z myślą o nich przygotowano bogaty plan wyjść i wycieczek.
Najmłodsi pojadą do zagrody edukacyjnej,
na basen, do Miejskiego Ośrodka Kultury i
Sztuki w Bielawie, zorganizowane zostanie
dla nich ognisko, warsztaty plastyczne,
czy spotkanie z przedstawicielem służb
mundurowych.
Dodatkowo w Gminie Pieszyce odbędą
się następujące imprezy:
• 27 lipca 2019 r. - Nartorolkowy weekend UpHill Gór Sowich i Sowiogórska
Pętla 2019.
• 3 sierpnia 2019 r. – Plenerowy Przegląd Kina w Parku Miejskim.
• 11 sierpnia 2019 r. – 10. Bieg na
Wielką Sowę.
Szczegóły na pieszyckim FP i na www.
pieszyce.pl
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Zadbajmy
o łąki kwietne
Od pewnego czasu Gmina Pieszyce ogranicza wykaszanie trawników i działek przeznaczonych na
sprzedaż. Działanie takie związane
jest z utworzeniem tzw. Łąk kwiatowych, które mają służyć owadom,
rozwijającej się bioróżnorodności
i lepszej retencji.
Taka akcja popularna stała się w Białymstoku i zyskuje coraz większą popularność w całej Polsce. W tym roku właśnie
w tym mieście będą łącznie 24 hektary
trawników, które staną się łąkami kwietnymi. W petycji skierowanej do władz
miasta o takie właśnie działanie napisano:
„Trwałe łąki kwietne są naturalnym
krajobrazem pełnym bioróżnorodności.
Zaletą takich łąk jest ich niewątpliwa
odporność na suszę, mają swój pozytywny
udział w ograniczaniu hałasu, zmniejszaniu występowania wysp ciepła i odpływu
wód opadowych do kanalizacji. Pochłaniają więcej smogu niż klasyczne trawniki. Stanowią także naturalne siedliska
wielu ptaków i owadów w tym owadów
zapylających, które w miastach mają coraz
mniej pożywienia. Łąki takie nie powodują
alergii. Również pielęgnacja takiej łąki jest
ograniczona do minimum. Sprowadza się
najczęściej do koszenia raz do roku”.
Apelujemy także do Państwa o rozsądne postępowanie i pielęgnację przydomowej roślinności, w szczególności w
okresie upałów.
Za ddb24.pl / (red.)
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Od pięciu lat zapraszamy mieszkańców Gminy Pieszyce
do wspólnego organizowania święta miasta. W Parku
Miejskim powstały kramiki, a na nich rękodzieło, pyszne
jedzenie, domowe ciasta, a także miody, czy zdrowa żywność. O strawę dla ciała dbały sołectwa, przedsiębiorcy
i mieszkańcy, my zadbaliśmy o strawę dla ducha, czyli
oprawę artystyczną. Zaczęliśmy lokalnie, od spokojnych
i łagodnych brzmień gitary i delikatnego głosu Oliwii
Walickiej, uczestniczki programu The Voice Kids. Sobotni
start, choć bardzo wyważony, poprowadził nas w stronę
dźwięków gitary i perkusji, do punk rockowych kawałków
zespołu Farben Lehre. Podczas występu nie zabrakło takich
kawałków, jak „Matura”, czy „Anioły i Demony”.
- Z racji pięciolecia Dni Pieszyc w Parku Miejskim
postawiliśmy na różnorodność gatunków muzycznych komentuje Dorota Konieczna – Enozel, Burmistrz Miasta
i Gminy Pieszyce. – Zespoły swoją muzyką i tekstami miały
trafić do mieszkańców i z ich relacji wiemy, że tak właśnie
było. Czas w parku miejskim umilały nam zespoły prezentujące różne gatunki muzyczne, czym sprawiliśmy radość
mieszkańcom, a przy okazji udało nam się ściągnąć do
Pieszyc gości z najodleglejszych krańców Polski.
Po nieco mocniejszych brzmieniach, na scenie pojawili
się panowie z zespołu Pajujo, którzy w reggaeowym klimacie rozbawili pieszycką publiczność. Ich teksty przepełnione
miłością, niosły się idealnie po parku.
- Nie sztuką jest zaprosić na dni miasta zespoły z
pierwszych miejsc list przebojów, a takich artystów, którzy
swoją kreatywnością zostaną na dłużej w naszej pamięci –
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Barwne i koncertowe
Dni Pieszyc 2019
Dni Pieszyc 2019 przeszły już do historii. Po raz
piąty mieszkańcy gminy zawitali do Parku Miejskiego,
gdzie na scenie pojawili się znamienici polscy muzycy.
Kolejny raz podzieliliśmy święto miasta na dwa dni:
koncertową sobotę i rodzinną niedzielę.

komentuje Dorota Konieczna – Enozel, Burmistrz Miasta
i Gminy Pieszyce. – Bez wątpienia do takich muzyków
należy wrocławianka Melika, która mimo piorunów i burzy
zagrała idealny koncert.

W tym roku postawiliśmy jedną kartę na hip-hop, co było
bardzo dobrą decyzją. Mimo niesprzyjającej aury frekwencja na koncercie przeszła nasze najśmielsze oczekiwania.
OSTR w Pieszycach, ten koncert stał się rzeczywistością i
przeszedł do niezwykłej historii. Muzyk w deszczu idealnie
zintegrował się z fanami, dając popis swoich umiejętności.
W przyjaznej atmosferze rozdał setki autografów, podchodząc do każdej osoby, robiąc sobie pamiątkowe zdjęcie.
Sobotni, jakże długi dzień zwieńczyła dyskoteka pod
gwiazdami, która potrwała do późnych godzin nocnych.
Niedziela to dzień rodzinny. W parku pojawiły się stoiska
placówek oświatowych, gdzie najmłodszym mieszkańcom
panie malowały twarze, rozdawały balony, czy wspólnie
bawiły się paskiem kinetycznym. Na scenie zaprezentowały
się przedszkolaki, a także młodzież szkolna. Nie zabrakło
Sportowego Miasteczka Pogoni Pieszyce, pokazów modeli
spalinowych, a także maratonu Zumby. Nową atrakcją była
Eksplozja kolorów, która spodobała się wielu osobom, bo
przecież każdy z nas ma w sobie coś z dziecka. W niedzielne
popołudnie wysłuchaliśmy utworów zespołu z pobliskiej
Nowej Rudy – Póki Co i potańczyliśmy przy dźwiękach
ulubionych radiowych piosenek.
To były wymarzone Dni Pieszyc, z dobrą pogodą, pozytywnym nastawieniem i odbiorem Państwa, z bezpłatnymi
dmuchańcami dla najmłodszych, z rewelacyjnymi brzmieniami. Nie pozostaje nam nic innego, jak zaprosić Państwa
do Parku Miejskiego w przyszłym roku, by móc wspólnie
świętować.
(red.)

Na sportowo
Dni Pieszyc to również zawody sportowe, które rozpoczął Otwarty Turniej Piłki Nożnej rozgrywany w piątek
14 czerwca 2019 r. na Orliku w Pieszycach. W zmaganiach udział wzięło 8 drużyn. A oto wyniki turnieju:
I miejsce: Młoda Pogoń: Paweł Barczyk, Adrian Jasiński, Bartek
Rzepski, Jan Nieckarz, Dominik Morawski, Kuba Stańko, Adam
Wojciechów, Marek Korzeniowski, Mateusz Mróz, Paweł Gulik.
II miejsce: Oldboys Pieszyce
III miejsce: Lucky Losers
IV miejsce: Uchodźcy
V miejsce: Golden Boys
VI miejsce: ES Elitarni Skillerzy
VII miejsce: Bro or not to bro
VIII miejsce: FC Hooligansy

W sobotę 15 czerwca z pieszyckiego parku wystartował II
Bieg Tkacza. Jego trasa liczyła ponad 37 km, a biegacze musieli
zdobyć m.in. najwyższy szczyt Gór Sowich – Wielką Sowę.
Z dystansem, a przede wszystkim z piekielną pogodą, zdecydowało się zmierzyć 136 śmiałków. Do mety dotarło 129 osób.
A najszybsi byli:
PANIE
1. Karolina OBSTÓJ - 03:47:51.89 godz.
2. Marlena NOWACKA - 03:59:39.06 godz.
3. Paulina WOJTANOWSKA - 04:02:29.64 godz.
PANOWIE
1. Jacek SOBAS - 03:06:55.74 godz.
2. Ivo SMOLIS - 03:17:19.75 godz.
3. Radosław LANGNER - 03:24:22.94 godz.

W niedzielę 16 czerwca, chyba na najpiękniej położonym
stawie w naszym regionie, odbyły się zawody wędkarskie. A Ci
najlepsi wędkarze w 2019 roku to:
SENIORZY
JUNIORZY
1. Adam Wiśniewski
1. Michał Wilczyński
2. Jan Kukulski
2. Paweł Wypych
3. Damian Przęzak
3. Eryk Barczak
Gratulujemy!
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XIII Festyn Odpustowy
Jakubki Pieszyckie
Niedziela, 28 lipca 2019 r.

Szczegóły: www.jakub.diecezja.swidnica.pl

Równa droga nad jezioro
Zakończył się III etap remontu ulicy Hermana, który
połączył wcześniej wyremontowane odcinki od strony
Bielawy i Pieszyc. Środki, które Gmina Pieszyce pozyskała na remont, dotyczyły remontu dróg dojazdowych
do gruntów rolnych. Dodatkowo gminie zależy na
rekreacyjnym wykorzystaniu tej drogi w postaci ciągu
pieszo – rowerowego.
Prace związane z trzecim
etapem budowy drogi kosztowały 288 861 zł, z czego
126 000 zł pokryte zostały
ze środków Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Dwa
pierwsze etapy prac kosztowały gminę 411 110 zł, w tym
189 000 zł z dotacji.

Aby zachować bezpieczeństwo użytkowników, na
ulicy Hermana wprowadzone
zostały ograniczenia ruchu.
Poza pojazdami jednośladowymi, rolniczymi, służb komunalnych i policji obowiązuje w
tym miejscu zakaz ruchu.
(red.)

Sukcesy braci Miszczuk
Z Mistrzostw Polski Taekwon-do ITF bracia Maks
i Miłosz Miszczukowie przywieźli aż siedem medali.
Mieszkańcy Pieszyc, którzy na co dzień trenują w Sportowym Klubie Taekwon-do „Tiger” w Dzierżoniowie,
bardzo często odnoszą sukcesy na macie. Po raz
kolejny potwierdzili to na ostatnich mistrzostwach w
Będzinie.
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Miłosz Miszczuk zdobył
tytuł mistrza Polski w układach
i walkach semi contakt i vice
mistrza w technikach specjalnych, a Maks Miszczuk vice
mistrza Polski w walkach light

contakt, układach formalnych i
technikach specjalnych, a brąz
w walach semi contakt.
Gratulujemy!
(red.)

Nartorolkowy weekend
w Gminie Pieszyce

Uphill Gór Sowich

Pieszyce Mostek – Przełęcz Jugowska
Sobota, 27 lipca 2019 r.

Pętla Sowiogórska

Bratoszów, Pieszyce ul. Stawowa i Dolna, Piskorzów
Niedziela, 28 lipca 2019 r.
UWAGA na utrudnienia w ruchu!
Szczegóły niebawem na www.pieszyce.pl
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