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Promesa na 500 000 zł
dla Gminy Pieszyce
We wtorek 5 lutego Burmistrz Pieszyc Dorota
Konieczna – Enozel odebrała od Samorządu Województwa
Dolnośląskiego promesę dla Gminy Pieszyce na dofinansowanie rozbudowy i przebudowy budynku sali sołeckiej
w Piskorzowie. Promesa opiewa na kwotę 500 000 zł.
- Środki te pochodzą z
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejsk ich, a ich poz yskanie możliwe było m.in.
dzięki zmianie statusu gminy
Pieszyce, co zrobiliśmy w
poprzedniej kadencji – informuje Dorota Konieczna –
Enozel - burmistrz Pieszyc.
– Dof inansowanie całego
zadanie będzie sięgało sześć-

dziesięciu procent wartości
inwestycji. Mamy już pozwolenie na budowę, projekt nowej
sali konsultowany był z Radą
Sołecką w Piskorzowie oraz
zarządem klubu piłkarskiego
LKS „Boxmet” Piskorzów.
Pow ie r z ch n ia bu d y n k u
powiększona zostanie z 359,58 m2
do 439,08 m2. W ramach zaplanowanych prac powstaną m.in.

dodatkowe pomieszczenia
dla kuchni wraz z kotłownią
oraz pomieszczeniami klubu
sportowego.

Projekt realizowany będzie
w latach 2019 – 2020.

bować swoich sił na castingu w
Warszawie?
O.W.: Nie wiedziałam, że
pojadę na kolejne przesłuchania
do Warszawy, tak naprawdę to
był pomysł mojej nauczycielki
śpiewu – pani Iwony Kuśnierz.
To właśnie ona namówiła moich

rodziców byśmy pojechali. Ja
dowiedziałam się na dwa dni
przed wyjazdem do stolicy o
ponownej szansie wystąpienia
przed jury. Dziękuję zarówno
pani Iwonce, jak i rodzicom za

(red.)

Oliwia zwana „The Voice”

Katarzyna Wolińska: Oliwia,
jak wspominasz pierwszy etap
castingu do programu The Voice
Kids?
Oliwia Walicka: Precasting
o d był się we Wro cław iu .
Towarzyszył mi ogromny stres,
na szczęście pojechałam na niego
razem z Natalią Gieszczyk.
Od początku trzymałyśmy się
razem i wierzyłyśmy w siebie.
Wychodząc na scenę nerwy mnie
opuściły. Byłam zadowolona z
pierwszego występu, jednak ani
ja, ani moja koleżanka nie przeszłyśmy dalej. Okazało się, że z
Wrocławia do kolejnego etapu
przechodziła tylko jedna osoba.
K.W.: Mimo wszystko się nie
poddałaś i postanowiłaś spró-

cd. na str. 2

fot.: mojaswidnica.pl

Żywiołowa nastolatka, zdolna wokalistka, a do tego
bardzo skromna i pełna pozytywnych emocji - taka jest
bez wątpienia Oliwia Walicka, którą mogliśmy oglądać w
programie telewizyjnym „The Voice Kids”. 9 lutego 2019
r. wystąpiła ostatni raz w telewizyjnej „Dwójce”, jednak
swoją charyzmą i dziewczęcym wdziękiem podbiła serca
tysięcy ludzi, zatem jesteśmy przekonani – o pieszyczance, będzie jeszcze głośno! Z Oliwią o jej przygodzie
rozmawia Katarzyna Wolińska.

cd. ze str. 1
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danie mi kolejnej szansy, której
nie zmarnowałam.
K.W.: Jak wyglądał casting?
O.W.: Do Warszawy dotarliśmy o godzinie 4 nad ranem,
byłam trzecią osobą na liście.
Dzieci było bardzo dużo. Na
przesłuchanie wchodziliśmy
w pięć osób, a na widowni
był tylko producent i dwóch
trenerów wokalnych, a także
dźwiękowiec i kamerzysta.
Każde dziecko śpiewało dwa
utwory, w języku polskim i
angielskim.
K.W.: Skąd pomysł na repertuar?
O.W.: Hit „Let me love you”,
którą stworzyli DJ Snake i Justin
Bieber wybrali dla mnie trenerzy.
Na nauczenie się tej piosenki
miałam dwa dni. Utwory, które
zaśpiewałam podczas programu
przygotowali dla mnie producenci programu. Dodatkowo mieliśmy próbę przed „bitwą” z Cleo.
K.W.: Dlaczego zdecydowałaś
się dołączyć do drużyny Cleo?
O.W.: Gdy odwróciły się
dwa fotele – Cleo i Dawida
Kwiatkowskiego, poczułam, że
muszę wybrać właśnie Asię.

Wydawało mi się, że z nią
nawiążę lepszy kontakt, chciałam
sprawdzić jaką jest trenerką. Na
temat Dawida Kwiatkowskiego
dużo słyszałam, wiedziałam w
jaki sposób prowadzi warsztat.
Wybierając Cleo chciałam dać
sobie i jej szansę.
K.W.: Jaką jest trenerką?
O.W.: Podczas nagrywania
bitew spędziłyśmy bardzo dużo
czasu razem. Nasza drużyna
mocno się zżyła, a ja mogę
stwierdzić, że jest to bardzo
ciepła i wrażliwa osoba.
K.W.: Jak oceniasz swoją drużynę?
O.W.: Byliśmy jak rodzina.
Nie konkurowaliśmy ze sobą,
tylko się wspieraliśmy i od
początku bardzo się zżyliśmy.
K.W.: Co czujesz czytając tak
wiele pozytywnych komentarzy
na swój temat?
O.W.: Jest ich naprawdę
dużo i to z różnych stron
Europy. Jest mi bardzo miło i
jestem zaskoczona, że tak wielu
osobom przypadł do gustu mój
występ.
K.W.: Jak twoi znajomi zareagowali na Twój występ w telewizji?
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O.W.: Wszyscy traktują
mnie tak samo, jedynie zmieniła się moja „ksywka”. Jeszcze
do niedawna wszyscy mówili
do mnie po imieniu, aktualnie
wołają do mnie „The Voice”.
K.W.: Co czułaś oglądając
swój występ?
O.W.: Byłam w szoku, nie
wiedziałam, jak będzie wyglądał mój występ. „Przesłuchania
w ciemno” oglądałam razem z
rodziną, był to wieczór pełen
pozytywnych emocji, nie zabrakło śmiechu, bo widzieliśmy się
w sytuacjach nieplanowanych,
nasza mimika i gesty były dla
nas bardzo zabawne. Oglądając
„bitwy” wiedziałam, że już za

chwilę moja przygoda z programem się skończy. Wiele osób
napisało do mnie zaraz po, że
trzymały za mnie kciuki i są ze
mnie dumne.
K.W.: Jakie masz plany na najbliższą przyszłość? Wracasz do
konkursów muzycznych?
O.W.: Miałam dosyć długą
przerwę i dopiero wracam do
uczestniczenia w konkursach.
Wysłałam już kilka zgłoszeń,
jednym z najważniejszych dla
mnie jest ten w Koninie, a także
„Wygraj sukces”.
K.W.: Czy zobaczymy Cię
w trzeciej edycji „The Voice
Kids”?
O.W.: Niestety nie mogę
wziąć udziału w kolejnej edycji.
Jednak nawet jakbym mogła,
raczej bym się nie zdecydowała.
Przeżyłam wspaniałą przygodę,
wiem na czym polega program,
nie miałabym już takiej satysfakcji biorąc kolejny raz udział
w „The Voice Kids”.
K .W.: C zego m o że my Ci
życzyć?
O.W.: Powodzenia. Jestem
w ósmej klasie, już niedługo
podejdę do pierwszych w życiu
egzaminów, a szczerze mówiąc,
jeszcze to do mnie nie dociera.
Zatem proszę trzymać za mnie
kciuki.
K.W.: Zatem – połamania pióra
i poplątania języka. Dziękuję za
rozmowę i życzę powodzenia.

Kolejne środki dla Klubu Senior+
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach wystąpił o dofinansowanie działalności Klubu Senior+. W ramach Programu
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 Edycja 2018, Moduł
II - „Zapewnienie funkcjonowania Klubu „Senior+” otrzymaliśmy dotację w kwocie 4 000 zł. Gmina ze swojego budżetu
dołoży kwotę 6 000 zł. Środki, które otrzyma OPS, będą
wydatkowane zgodnie z potrzebami i sugestiami zgłaszanymi
przez seniorów.

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

Kasa urzędu już na parterze
Infor mujemy, że od 18
lutego br. Referat ds. Dochodów
oraz kasa w Urzędzie Miasta i
Gminy w Pieszycach działają
na par terze budynku przy
ul. Tadeusza Kościuszki 2.

Przy pominamy również o
możliwości płatności kartą
płatniczą.
Kasa obsługuje Klientów w
godz. 9:00 - 15:00, w środy 9:00
- 16:00, w piątki 9:00 - 13:30.

O podatkach lokalnych słów kilka
Uchwalone przez Radę
Miejską podatki lokalne,
które Państwo wpłacacie
do Gminy Pieszyce, to
część z dochodów własnych.

Bielawa 2019

Gmina Dzierżoniów
2019

Niemcza 2019

Łagiewniki 2019

Piława Górna 2019

Walim 2019

Strzelin 2019

Dopuszczalne
stawki maksymalne
2019

2019
Pieszyce 2019

2018
Pieszyce 2018

To pieniądze, które służą
mieszkańcom w zaspokojeniu
ich potrzeb, m.in. w zakresie
oświaty, komunikacji miejskiej, gospodarki komunalnej,
ochrony środowiska, kultury
i sportu. To także pieniądze
w ydatkowane jako wk ład
własny przy realizacji wszelkich inwestycji w Gminie
– np. budowie przedszkola,
remoncie drogi, modernizacji
szatni sportowej. Państwo sceduje również na gminy coraz
więcej zadań bez zabezpieczenia źródeł ich finansowania.
To gmina musi zapewnić ich
realizację, w tym musi je sfinansować.
Oczekiwania mieszkańców
względem ilości i jakości usług
świadczonych przez gminę
stale rosną. Chcemy, żeby nasza
gmina miała środki na remont
dróg, place zabaw, aby mogła
spełniać najważniejsze oczekiwania mieszkańców Pieszyc.
Sytuacja ekonomiczna w
kraju i w Gminie poprawia się,
a podatki w Gminie Pieszyce
od wielu były podnoszone
jedynie o wskaźnik inf lacji. Na 2019 r. Rada Miejska
postanowiła podnieść niektóre
opłaty, aby wyrównać wysokość podatków do tych, które
obowiązują w powiecie dzierżoniowskim i w najbliższych
okolicach – w gminach podobnych do Gminy Pieszyce. Duże
miasta co do zasady podnoszą
stawki do ich maksymalnej
wysokości. W Pieszycach tego
nie robimy, ale musimy urealnić podatki do tych w okolicy.
(opr.)

STAWKI PODATKÓW ROK 2019 - ZESTAWIENIE
Z UWZGLĘDNIENIEM NA POSZCZEGÓLNE GMINY

grunty związane
z prowadzeniem
działalności gospodarczej,
bez względu na sposób
zakwalifikowania
w ewidencji gruntów
i budynków

0,75

0,80

0,87

0,88

0,89

0,93

0,87

0,93

0,93

0,93

pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej
działalności pożytku
publicznego przez
organizacje pożytku
publicznego

0,22

0,40

0,45

0,40

0,47

0,49

0,36

0,49

0,49

0,49

od budynków mieszkalnych

0,64

0,75

0,73

0,75

0,75

0,79

0,76

0,79

0,79

0,79

związanych
z prowadzeniem
działalności gospodarczej
oraz od budynków
21,10 21,70 22,85 20,50 22,66 23,20 21,70 23,00 23,47
mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie
działalności gospodarczej

23,47

pozostałych, w tym
zajętych na prowadzenie
odpłatnej statutowej
działalności pożytku
publicznego przez
organizacje pożytku
publicznego

7,77

7,90

7,66

6,80

7,62

7,80

7,77

7,90

7,90

7,90

garaże

7,77

7,90

7,66

6,80

7,62

7,80

7,77

7,90

7,90

7,90

domki letniskowe

7,77

7,90

7,66

6,80

7,62

7,80

7,77

7,90

7,90

7,90

komórki i zabudowania
gospodarcze

1,95

3,00

7,66

6,80

7,62

7,80

7,77

7,90

7,90

7,90

od budowli - 2% ich
wartości określonej na
podstawie art. 4 ust.1
pkt 3 i ust. 7-3 ustawy
o podatkach i opłatach
lokalnych.

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

grunty gospodarstyw
rolnych
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50,00 54,36 54,36 54,36 54,36 54,36 54,36 54,36 54,36

54,36

Zamieszczone dane zostały opracowane na podstawie sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego Sp-1 część A za 2019 r., sporządzonego przez organy podatkowe
właściwe w zakresie tych podatków i zamieszczone na stronie Ministerstwa Finansów w zakładce Podatki i opłaty
lokalne SP-1 2019 część A BAZA DANYCH
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Dotacje dla mieszkańców
Na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach
opublikowane zostały zasady udzielania dotacji na finansowanie
przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Pieszyce w 2019 roku oraz zasady udzielania dotacji
na finansowanie przedsięwzięć związanych z wykonywaniem

przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w latach
2019-2020.
Wnioski dot. oczyszczalni należy składać do 31 maja 2019,
dotyczące zmiany systemu ogrzewania do 1 lipca 2019 r.
SZCZEGÓŁY: WWW.PIESZYCE.PL

Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie
podsumowała 2018 rok
Strażacy z Piskorzowa spotkali się 2 lutego w sali
sołeckiej w celu podsumowania 2018 roku. Był on zdecydowanie spokojniejszy od poprzedniego. Druhowie
wyjeżdżali o 26 razy mniej niż w 2017 r.

4

- Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie w 2018 r. brała
udział w 134 akcjach ratowniczo-gaśniczych, z czego do siedmiu
zdarzeń wyjeżdżała na dwa samochody bojowe. Nasza jednostka
wyjeżdżała do pożarów domów, budynków gospodarczych, traw
i lasów, śmietników, a także samochodów. Wyjeżdżaliśmy również do miejscowych zagrożeń takich jak m.in.: wypadki, akcje
poszukiwawcze, usuwanie skutków silnych wiatrów, otwieranie
mieszkań, pomiarów tlenku węgla - mówi druh Piotr Pliszka,
naczelnik OSP Piskorzów.
Ochotnicza Straż Pożarna w Piskorzowie angażuje się również
w życie gminy poprzez wsparcie wielu działań, w tym m.in. zabezpieczenie wydarzeń sportowych, obchodów świąt kościelnych,
państwowych, Dni Pieszyc, dożynek w Piskorzowie, a także reprezentowała gminę w turniejach wiedzy oraz zawodach sportowych.
Zadowolenia z prężnego działania opisywanej jednostki nie krył
przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie.
- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w
Dzierżoniowie bardzo serdecznie Wam dziękuje za ogromne zaangażowanie, szczególnie podczas działań ratowniczo-gaśniczych.
Działacie nie tylko w gminie Pieszyce, ale jesteście zauważalni
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na terenie całego powiatu dzierżoniowskiego – zauważa ogn.
Leszek Paziński. - Jesteście dyspozycyjni i zawsze można na was
liczyć. Nie sposób też nie wspomnieć o waszych Młodzieżowych
Drużynach Pożarniczych. Propagujecie pożarnictwo, edukujecie
młodych ludzi i uczycie ich odpowiedzialności. Za to, tak samo
dziękujemy. Słowa uznania wyraził również obecny na spotkaniu
wiceburmistrz Pieszyc. - Bardzo Wam dziękujemy za aktywne
działanie. W momencie kiedy jedziecie na akcję, wiemy że będzie
niesiona pomoc. Ludzie są wam wdzięczni. Dzięki wam w sytuacji
kryzysowej na różnych zdarzeniach pojawia się otucha, że będzie
lepiej - stwierdził Krzysztof Galiak.
Spotkanie zakończono przedstawieniem planów na bieżący
rok i wymianą informacji z działalności straży pożarnej.
(opr.) na podst. doba.pl

Wyniki wyborów sołeckich
W ROŚCISZOWIE
Sołtys
– Adam Kazimierski

W PISKORZOWIE
Sołtys
- Janina Nieśpiałowska

Rada sołectwa:
1. Ewa Świątczak-Strzała
2. Sylwester Pawlaczek
3. Sylwester Staszczyk
4. Justyna Krzysiak
5. Władysław Kucharek
6. Anna Kolis
7. Anna Lipowska

Rada Sołecka:
1. Zofia Jerke
2. Anna Cal
3. Elidia Wąż
4. Danuta Bochen
5. Teresa Klimentowska
6. Leszek Cal

17 marca o godz. 16:00 odbędą się wybory sołeckie w
Bratoszowie.

Uroczyste otwarcie
posterunku policji po remoncie

W gminie powstają
Koła Gospodyń Wiejskich
Od niedawana w Piskorzowie działa
Koło Gospodyń Wiejskich, które jest organizacją społeczną. Celem członków Koła
jest działalność oświatowa, kulturalna,
społeczna i wychowawcza ukierunkowana
na rozwój społeczności lokalnej.
Cz ł o n k i n ie KGW w
Piskorzowie chcą także wspierać rozwój i przedsiębiorczości
kobiet z terenów wiejskich.
Starania o utworzenie Koła
czyni także powołana pod
koniec stycznia Sołtys i Rada
Sołecka w Kamionkach.

Chcesz podjąć współpracę
z KGW w Piskorzowie? –
napisz: kgwpiskorzow@gmail.
com, zadzwoń: 500 248 425,
lub polub ich profil na FB
https://www.facebook.com/
kgwpiskorzow/
(red.)

19 lutego 2019 r. nastąpiło symboliczne przekazanie wyremontowanych pomieszczeń w Posterunku
Policji w Pieszycach. Symbolicznie otwierając siedzibę
posterunku w wspólnie wstęgę przecięli Komendant
Powiatowy Policji w Dzierżoniowie mł. insp. Przemysław
Marut, Starosta Dzierżoniowski Grzegorz Kosowskim i
Burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna – Enozel.
Komisariat policji został
zmodernizowany od podstaw i
został nowocześnie wyposażony.

nowego budynku zostało wpisane w kalendarz obchodów
100-lecia powołania policji

Czerwone serduszka dla seniorów
Walentynki po sześdziesiątce? Dlaczego nie! Seniorzy z Klubu Senior + w Pieszycach udowodnili, że
zawsze jest czas na dobrą zabawę.

Szereg wykonanych prac miał na
celu poprawę warunków wykonywania czynności z lokalną
społecznością, która zwraca się
o pomoc do policjantów.
Przekazanie pieszyckim
policjantom praktycznie

państwowej, która przypada
na 2019 r.
Wartość wykonanych prac
sięgnęła około 1,5 mln złotych,
które pochodziły z centrali.
(opr.)

To świetna okazja, aby
pobyć razem. Seniorzy obdarowywali się czerwonymi serduszkami, śpiewali piosenki.
Był y również gr y: poczta
walentynkowa czy sprawdzanie zgodności małżeńskiej. Nie
obyło się bez walentynkowej
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niespodzianki, czyli pysznych
faworków i makowca.
Kochani Seniorz y!
Uśmiechajmy się, radujmy,
bawmy się, czas ucieka a szkoda,
by utracić każdą chwilę, która
przecież już się nie powtórzy!
Klub Senior +
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Kwalifikacja wojskowa 2019
W dniach 5 - 28 marca 2019 roku w Powiecie Dzierżoniowskim rozpocznie
się kwalifikacja wojskowa, na którą muszą się stawić mężczyźni urodzeni
w 2000 roku. Kwalifikacja będzie prowadzona w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 (II p.).
Szczegółowe informacje można uzyskać
pod nr. tel. 74 832 52 28, a w trakcie trwania
kwalifikacji pod nr. tel. 74 832 36 53.
Każdy podlegający obowiązkowi
stawienia się do kwalifikacji dostanie
imienne wezwanie od właściwego wójta/
burmistrza. Osoby, które nie mogą stawić
się w wyznaczonym dniu i zgłoszą ten fakt
wcześniej, mogą mieć wyznaczony inny
termin w trakcie trwania kwalifikacji.
Podczas kwalifikacji Powiatowa Komisja Lekarska oceni zdolność do pełnienia służby wojskowej w celu ustalenia
kategorii zdrowia. Wypisana zostanie
również książeczka wojskowa. Osoby
zainteresowane wstąpieniem do formacji
służby wojskowej otrzymają informacje

od przedstawiciela Wojskowej Komendy
Uzupełnień w Kłodzku.
Osoby zgłaszające się do kwalifikacji
wojskowej po raz pierwszy powinny
mieć przy sobie:
• dowód osobisty lub inny dokument
potwierdzający tożsamość,
• aktualną fotografię o wymiarach 3
x 4 cm,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (świadectwo
ukończenia szkoły lub zaświadczenie o
kontynuacji nauki),
• jeśli jest taka potrzeba – dokumentację
medyczną dotyczącą stanu zdrowia
Termin kwalifikacji dla mieszkańców
Gminy Pieszyce: 18 – 20 marca 2019 r.
(opr.)

Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo Sowiogórskie”
zaprasza przedstawicieli
organizacji pozarządowych, jednostek
samorządu terytorialnego oraz osoby
prywatne na bezpłatne szkolenie
z zasad wnioskowania i przyznawania
pomocy na zadania grantowe
Centrum Kultury
ul. M. Kopernika 37, 58-250 Pieszyce
12 marca 2019 r. (wtorek)
w godz. 17:00-19:00
Szczegóły na stronie
www.partnerstwo-sowiogorskie.pl
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Ogłoszenie opracowane przez LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”,
współﬁnansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 19.2 objętego PROW 2014-2020.

Nieodpłatna pomoc prawna
Od 1 lutego 2019 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach
możliwe jest skorzystanie z nieodpłatnej pomocy prawnej. Porady udzielane
są codziennie w godzinach od 10:00 do 14:00, parter - pokój nr 4. Telefon
do punktu: 74 832 41 72.
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Osoba uprawniona do skorzystania z
nieodpłatnej pomocy prawnej to osoba, która
nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Na tą okoliczność
przed skorzystaniem z tej formy pomocy
osoba składa pisemne oświadczenie.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej bezpłatnej pomocy prawnej.
Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. Poinformowanie osoby fizycznej,
zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o
obowiązującym stanie prawnym oraz
przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym
w związku z toczącym się postępowaniem
przygotowawczym, administracyjnym,
sądowym lub sądowo-administracyjnym
lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego
lub
3. sporządzenie projektu pisma w
sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z
wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym
lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym lub
4. nieodpłatną mediację lub
5. sporządzenie projektu pisma o
zwolnienie od kosztów sądowych lub
ustanowienie pełnomocnika z urzędu w

postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy
podatkowego lub rzecznika patentowego w
postępowaniu sądowo-administracyjnym
oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze
skierowaniem sprawy na drogę sądową.
Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, z wyjątkiem
przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.
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Rejestracja
celem umówienia spotkania:
• telefoniczna pod numerem: 74 832
36 64 w godzinach pracy Starostwa
Powiatowego w Dzierżoniowie, tj. w
poniedziałki, środy i czwartki w godz.
7:30 - 15:30, we wtorki w godz. 7:30 16:30, a w piątki w godz. 7:30 - 14:30 lub
• elektronicznie pod adresem: dzierzoniow.npp-24.pl
(opr.)

To był rekordowy rok na Wielkiej Sowie!
Ponad 32 000 turystów odwiedziło w 2018 r. wieżę
widokową na Wielkiej Sowie. Mówimy tutaj oczywiście
o liczbie osób, które zakupiły bilet i weszły na wieżę
widokową. Turystów, którzy zdobyli szczyt i nie skorzystają z wejścia na wieżę (np. ze względu na złe warunki
pogodowe albo z powodu zamknięcia obiektu) było
znacznie więcej.
Przedstawiciele bazy noclegowej podkreślają, że odczuwalny
jest wzrost zainteresowania Górami Sowimi i w naszym rejonie pojawią się nowi turyści. Cieszy ciągły i regularny wzrost
odwiedzających nas gości– w 2014 r. sprzedano 22 028 biletów
wstępu na wieżę widokową na Wielkiej Sowie. W roku 2018 było
ich ponad 32 000. To efekt kilkuletnich działań promocyjnych –
poprzez kampanie reklamowe, organizację różnych wydarzeń
sportowych, turystycznych, kulturalnych, poprzez media społecznościowe.
W sezonie letnim (od maja do października) obiekt czynny
jest codziennie. W okresie zimowym – przy dobrych warunkach
pogodowych, panoramę Gór Sowich balkonu widokowego wieży
można oglądać w każdy weekend.

A już dziś zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w akcji
„weekend za pół ceny”, która skierowana jest zarówno do branży
turystycznej, jak i turystów. Dzięki niej każdy może odkrywać
piękno naszego kraju w korzystnych cenach. Wśród setek atrakcji turystycznych w Polsce nie mogło zabraknąć królowej Gór
Sowich. W ramach akcji „Polska zobacz więcej - weekend za pół
ceny” w dniach 15 - 17 marca 2019 r. wstęp na balkon wieży widokowej na Wielkiej Sowie możliwy będzie za połowę ceny biletu.
Podczas marcowego „weekendu za pół ceny” bilety na Wielkiej Sowie będą kosztować 3 zł oraz bilet ulgowy 1,50 zł.
Zapraszamy na Wielką Sowę!
(red.)

Ilość turystów kupujących bilety wstępu
na Wielką Sowę w ostatnich latach
• ROK 2014 – 22 028 turystów
• ROK 2015 – 25 575 turystów
• ROK 2016 – 27 822 turystów
• ROK 2017 – 28 512 turystów
• ROK 2018 - ponad 32 000 turystów
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Przed nami Bieg Gwarków i Bieg Włókniarza
37. Bieg Gwarków zostanie rozegrany 16 marca na
Sowiogórskich Trasach Do Narciarstwa Biegowego. Start
i meta zawodów będą zlokalizowane na trasie „Niedźwiedź” w pobliżu Przełęczy Jugowskiej.
W ramach imprezy odbędą się dwa biegi – na dystansie 20 i 10
km. Krótszy, to tradycyjnie już memoriał Józefa Pawlika. Drugi
będzie sięgał aż do Przełęczy Walimskiej.
Organizatorami zawodów są Stowarzyszenie Turystyczne
Gmin Gór Sowich (w tym Gmina Pieszyce), Centrum Sportu i
Rekreacji w Walimiu oraz Aqua Zdrój Wałbrzych.
Dzień później - w niedzielę 17 marca 2019 r. na trasie „Niedźwiedź” odbędzie się druga edycja Biegu Włókniarza. Jeżeli
warunki pogodowe nie pozwolą na rozegranie biegu narciarskiego,
będzie to tradycyjny bieg z metą na Kozim Siodle. – Te zawody
nie są przeznaczone dla wyczynowców, chociaż ich też będzie
miło nam powitać na starcie – przyznaje prezes Stowarzyszenia
Turystycznego Gmin Gór Sowich i Burmistrz Pieszyc – Dorota
Konieczna – Enozel. – Do uczestnictwa w Biegu Włókniarza
chcemy zaprosić przede wszystkim naszych okolicznych mieszkańców i zachęcić ich do aktywności fizycznej oraz do korzystania
i poznawania możliwości, jakie dają nam Góry Sowie. Tutaj na
mecie nikt nie mierzy czasu, a jedynie poczucie humoru i chęć

wspólnego działania. Trasa biegu będzie liczyła około 2 km, a
różnica wzniesień będzie wynosiła 84 m.
Zapisy do Biegu Włókniarza znajdziecie na stronie internetowej https://zapisy.ultimasport.pl/lista/452
Zapisywać się można także do Biegu Gwarków. Na stronie
internetowej zawodów www.bieggwarkow.pl znajdziecie link
do formularza zgłoszeniowego. Jako pierwszy swój akces zadeklarował „niezniszczalny” Eugeniusz Marcinowski z Bielawy.
Biegacz zrobił to minutę po oficjalnym rozpoczęciu zapisów.
(red.)
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WYNIKI
Rusza projekt „Umiem Pływać”
Otwartego Turnieju
Dolnośląska Federacja Sportu we Wrocławiu wyłoniła
beneficjentów projektu „Umiem pływać”. Wśród
Halowej Piłki Nożnej w Pieszycach
I miejsce – Pogoń Pieszyce
Dominik Morawski, Marek Korzeniowski, Bartek Rzepski, Oskar
Dziuba, Janek Nieckarz, Adrian
Jasiński, Kuba Stańko, Adam Wojciechów
II miejsce – Oldboys Pieszyce
Sebastian Gorząd, Sławomir Gorząd,
Sławomir Paszkowski, Artur Jando,
Marcin Buśko, Piotr Pyć
III miejsce – Świt Wrocław
Artur Wysocki, Tomasz Wesoły,
Szymon Nowicki, Dawid Szymański,
Piotr Jemioło, Jarosław Antoniak,
Krystian Rabcewicz, Rafał Mróz

Najlepszy strzelec turnieju:
Oskar Dziuba - Pogoń Pieszyce
(11 bramek)
Najlepszy bramkarz turnieju:
Jan Nieckarz - Pogoń Pieszyce
(3 wpuszczone bramki)
Półfinały
Świt Wrocław - Oldboys Pieszyce 3:4
Lucky Losers - Pogoń Pieszyce 1:4
Mecz o 3 miejsce
Lucky Losers - Świt Wrocław 1:2
Mecz o 1 miejsce
Pogoń Pieszyce - Oldboys Pieszyce 4:0
Fot.: Zwyciezcy turnieju
– drużyna Pogoń Pieszyce

wielu szkół z całego województwa znalazła się także
pieszycka „Jedynka”.
„Umiem pływać” to projekt skierowany do uczniów
najmłodszych klas szkół podstawowych, zachęcający dzieci
do udziału w pozalekcyjnych
zajęciach z nauki pływania. 15
osób ze Szkoły Podstawowej nr
1 im. Harcerskiej Organizacji
Podziemnej w Pieszycach
przez 10 t ygod ni weź mie
udział w programie. Zajęcia
prowadzone będą na pływalni
Aquarius w Bielawie.

Organizatorom w szczególności zależało na tym, by dzieci
nabyły umiejętność pływania.
Ważnym aspektem projektu
jest profilaktyka przeciwdziałania wadom postawy oraz
wyrównywanie szans w dostępie do infrastruktury sportowej
poprzez objęcie programem
uczniów zamieszkałych w
miejscowościach, które nie
posiadają krytej pływalni.
(red.)

Oglądaj sesje Rady Miejskiej
online
Zapraszamy mieszkańców Gminy Pieszyce i zainteresowane
osoby do śledzenia obrad sesji Rady Miejskiej przez internet.
Można robić to na żywo bezpośrednio na kanale Youtube Gminy
Pieszyce - https://www.youtube.com/user/netpieszyce
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