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IX Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy
z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
11 maja 2019 roku w Pieszycach został zorganizowany
IX Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy z okazji Święta
Konstytucji 3 Maja. Celem turnieju było uczczenie rocznicy
Święta Konstytucji 3 Maja oraz popularyzacja zapasów,
jako dyscypliny olimpijskiej na terenie Pieszyc oraz powiatu
dzierżoniowskiego. W zawodach uczestniczyło 193 zawodników z 24 klubów z Czech oraz Polski. Oficjalnego otwarcia
zawodów dokonał wiceburmistrz Pieszyc Krzysztof Galiak.
Do hali Zespołu Szkół w
Pieszycach przyjechały 23 ekipy
z Polski: MLKS Wisła Świecie,
Piast Sieradz, Grunwald Poznań,
ULKS Modliszki Wróblew,
ULKS 28 Warta, ZKS Gogolin,
Karkonosze Stara Kamienica,
LUKS ORŁY Namysłów, KS
Lotnik Wrocław, WKS Śląsk
Milicz, Rokita Brzeg Dolny,
Wiktoria Wałbrzych, Wiatr
Wołów, Bizon Milicz, Opal
Kudowa, Bu rsz t y n Lewin
Kłodzki, Heros Boguszów
Gorce, KS Zieloni Stargard,
Olimpijcz yk Sulmierz yce,
JUNIOR Dzierżoniów, ZKS
Bielawianka, IRON BULLS
Bielawa oraz SOWA Pieszyce. Z

zagranicznych ekip przyjechała
drużyna TAK HELLAS Brno
z Czech. Po raz kolejny przyjechała reprezentacja WISŁY
Świecie, miasta partnerskiego
Pieszyc. Rywalizacja odbywała
się w dwóch kategoriach wiekowych: 2008 – 2001 (dzieci)
i 2005 - 2007 (młodziki).
Najlepszą zawodniczką IX
Międzynarodowego Turnieju
okazała się Wanesa Międła SOWA Pieszyce oraz Mrackova
Petra TAK HELLAS Brno.
Zapaśnicy z SOWY wywalczyli dwa złote medale: Wanesa
Międła (32 kg) w dzieciach, a w
młodziczkach Wiktoria Szeliga
(54 kg). Srebrny krążek przypadł

Juli Nieśpiałowskiej (28 kg).
Brązowe medale zdobyli w dzieciach: Oliwia Międła (25 kg).
Na piątym miejscu uplasowali
się: Zuzanna Nieśpiałowska
(25 kg), Oliwia Genc (25 kg),
Izabela Michalak (46 kg) oraz
Orłowski Bartosz (62 kg). Dawid
Konieczny (28kg) - VII miejsce,
Jakub Łukasik (36 kg) - X m.,
Michał Targoni (46 kg) - VIII m.
Klasyfikacja drużynowa:
I m-ce – Rokita Brzeg Dolny
II m-ce – ZKS Gogolin
III m-ce – ULKS SOWA Pieszyce

WIELKA SOWA PIESZYCE
Otwarcie Sezonu Turystycznego na Wielkiej Sowie, które miało miejsce 1 maja, to
również oficjalne przedstawienie naszej drużyny. Jesteśmy tutaj dzięki Gminie Pieszyce
oraz szczególnym wsparciu Pani Burmistrz Doroty Koniecznej - Enozel - za co serdecznie
dziękujemy.
Nasz skład w sezonie 2019
prezentuje się następująco:
(od lewej) Radosław Wróbel,
Tomasz Rudnicki, Tomasz
Kosior, Rafał Koszka, Marek
Kowalewski.
Będziemy regularnie startować w lokalnych zawodach
organizowanych w ramach
Strefy MTB Sudety oraz okazjonalnie w innych wyścigach rowerowych na terenie
Dolnego Śląska.
Do zobaczenia na szlaku!
(opr.)

Ws p ó ł o r g a n i z a t o r a m i
imprezy byli: Dorota Konieczna
– Enozel - Burmistrz Miasta i
Gminy Pieszyce, ULKS SOWA
Pieszyce.
Zadanie było współfinansowane ze środków Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Pieszycach
oraz Powiatu Dzierżoniowskiego.
Sponsorzy: Ekologiczne Centrum
Odzysku Marek Drozdowski,
PROMASZ Mariola i Wiesław
Bereziccy.
(opr.)

Praca dla ratowników
na basenie w Pieszycach
W związku z nadchodzącym sezonem letnim Urząd
Miasta i Gminy w Pieszycach prowadzi nabór na stanowisko ratowników wodnych.
Oferta pracy na basenie odkrytym skierowana jest do osób
posiadających m.in. uprawnienia WOPR, konieczna jest również
książeczka zdrowia i ukończony kurs pierwszej pomocy. Podania
o zatrudnienie należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i
Gminy w Pieszycach (ul. Kościuszki 2, I piętro, pokój nr 14) lub
pocztą elektroniczną na adres: htaranek@pieszyce.pl . Rekrutacja
trwa do poniedziałku 10 czerwca 2019 r.
Więcej informacji można uzyskać pod tel.: 74 836 54 88.
(red.)

Poznaj Urząd Miasta i Gminy
oraz jego pracowników
W tym numerze „Gazety Pieszyckiej” przedstawiamy
kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, którego siedziba
znajduje się na parterze Urzędu Miasta i Gminy w pokoju
nr 3. Stanowisko to objęła w 1991 roku Anna Orawczak
i sprawuje je do dzisiaj.
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Urząd Stanu Cywilnego wchodzi w skład urzędu gminy, działa
na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i zajmuje
się głównie rejestracją stanu cywilnego.
Do zakresu działania Urzędu Stanu Cywilnego należy:
• bieżąca rejestracja urodzeń, małżeństw i zgonów w księgach
stanu cywilnego, (prowadzenie rejestrów do tych ksiąg, prowadzenie akt zbiorowych do tych zdarzeń);
• wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego.
• dokonywanie zmian w księgach stanu cywilnego w oparciu
o: orzeczenia sądowe, decyzje administracyjne, zgłoszenia innych
urzędów stanu cywilnego oraz inne dokumenty przewidziane w
ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego oraz Kodeks rodzinny
i opiekuńczy;
• przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, uznaniu dziecka, nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
wyborze nazwiska jakie będą nosić małżonkowie i dzieci zrodzone z małżeństwa, braku okoliczności wyłączających zawarcie
małżeństwa, oraz o stwierdzeniu legitymacji procesowej do
wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności
zawarcia małżeństwa;
• wydawanie zezwoleń na zawarcie małżeństwa przed
upływem miesięcznego terminu oraz poza stałym miejscem
zamieszkania;
• wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach prostowania aktów stanu cywilnego, uzupełnienia aktów stanu cywilnego,

„Gazeta Pieszycka”
- Pismo Samorządu Mieszkańców
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Urząd Miasta i Gminy, 58-250 Pieszyce,
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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 5 (288) / 2019

odtworzenia aktów stanu cywilnego, ustalenia treści aktów stanu
cywilnego oraz wpisania aktów sporządzonych w innych krajach;
• wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia
związku małżeńskiego w innym kraju;
• organizowanie uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego.
• realizacja dyspozycji zawartych w Prawie Konkordatowym.
- W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się śluby udzielane w plenerze – komentuje Anna Orawczak, kierownik Urzędu
Stanu Cywilnego w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach. – W
sezonie wiosenno-letnim udzielam nawet piętnastu takich ślubów.
Zdarza się, że ślubu parze młodej udziela Burmistrz Dorota
Konieczna – Enozel.
Urząd Stanu Cywilnego w Pieszycach czynny jest:
- poniedziałek, wtorek i czwartek godz. 7:30-15:00
- środa godz. 7:30 – 16:30
- piątek godz. 7:30 – 13:30.

INFORMACJA

(opr.)

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

Nowy most już wkrótce
Od 8 maja trwa modernizacja mostu na drodze
powiatowej w Piskorzowie. Jak wyjaśnia inwestor, czyli
Zarząd Dróg Powiatowych w Dzierżoniowie, przebudowa jest realizowana ze względów bezpieczeństwa.

150 000 zł dla Gminy
na budowę chodnika
Gmina Pieszyce otrzymała promesę w wysokości
150 000 zł ze środków Urzędu Marszałkowskiego w
ramach Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej 2019.
Celem Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w
2019 roku jest wsparcie obszarów wiejskich, poprzez udzielenie dotacji celowej dla gmin.
Dzięki dofinansowaniu dla
Gminy Pieszyce zrealizowana
zostanie budowa chodnika przy
drodze powiatowej w Kamionkach. Prace prowadzone będą
na podstawie dokumentacji z
pozwoleniem na budowę, którą w

Przeprowadzona ekspertyza techniczna wykazała
bowiem konieczność kompleksowej modernizacji mostu.
Według założeń prace budowlane powinny potrwać do końca
lipca, ale wykonawca stara się

2017 roku otrzymał Zarząd Dróg
Powiatowych w Dzierżoniowie.
W r a m a ch z a d a n ia n a
odcinku drogi powiatowej od
skrzyżowania z drogą gminną
prowadzącą do kościoła, do
mostu w Kamionkach wykonany
zostanie chodnik o długości
ok. 370 m. Zadanie obejmować
będzie także wykonanie kanalizacji deszczowej.
(opr.)

tak prowadzić modernizację,
aby ukończyć zadanie dużo
wcześniej. Dzięki temu skróciłby się okres wprowadzonej
zmiany organizacji ruchu na
drodze w Piskorzowie.
(opr.)

228 rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
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Obchody 228 rocznicy uchwalenia Konstytucji
3 Maja w Pieszycach rozpoczęły się uroczystą mszą
świętą koncelebrowaną przez proboszcza parafii
kościoła pod wezwaniem świętego Antoniego, księdza prałata Edwarda Dzika. Druga część uroczystości
odbyła się pod Panteonem Pamięci Narodowej w Pieszycach, gdzie burmistrz Dorota Konieczna - Enozel
wygłosiła okolicznościowe przemówienie.
Obchody uroczystości zostały powiązane z rozstrzygnięciem
konkursu historyczno-literackiego zorganizowanego przez
Szkołę Podstawową nr 1 imienia Pieszyckiej Podziemnej Organizacji Harcerskiej, oraz Związku Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych koło w Pieszycach, pod
tytułem „Korzenie mojej rodziny”.
Laureatami konkursu w grupie dzieci i młodzieży
do lat osiemnastu zostali:
- Maciej Chodowiec - wyróżnienie
- Jacek Baraniuk - wyróżnienie
- Aleks Głowacz - wyróżnienie
- Emila Wolińska - III miejsce
- Łukasz Sobański - III miejsce
- Blanka Protaziuk - II miejsce
- Bernardeta Szczypka - I miejsce
W kategorii osoby dorosłe:
- pani Justyna Protaziuk - II miejsce
- pani Helena Strzelecka - I miejsce

Na wniosek ZKRPiBWP koło w Pieszycach, Zarząd Główny
ZKRPiBWP odznaczył Kombatancką Odznaką Jubileuszową
„Polska Niepodległa 1918 – 2018” następujące osoby wspierające
pieszyckich kombatantów:
- Panią Harcmistrz Edytę Kargul
- Panią Beatę Połczyńską
- Pana Tadeusza Zajdla
Odznaczonych udekorowała burmistrz miasta i gminy Pieszyce Dorota Konieczna - Enozel.
Sekr. ZKRPiBWP koło w Pieszycach
Zdzisław Maciejewski
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Na Wielką Sowę
od czwartku do niedzieli

Brawa dla Oliwii Walickiej

fot. Jerzy Jurasz

Od 1 maja 2019 r., czyli Otwarcia Sezonu Turystycznego na Wielkiej Sowie, obowiązują nowe godziny
otwarcia obiektu.

Oliwia Walicka zajęła III miejsce w Międzynarodowym Konkursie Wokalnym „THE Golden Voice”. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

W okresie od 1 maja do 31
października każdego roku
wieża widokowa czynna jest
od czwartku do niedzieli w
godzinach od 10:00 do 18:00.
W pozostałym okresie dopusz-

cza się otwarcie obiektu w
weekendy oraz na wniosek
grup zorganizowanych (min.
20-osobowych) w inne dni
tygodnia również poza wyznaczonym terminem.

4

nr 5 (288) / 2019

„THE Golden Voice” to
konkurs o bardzo wysokim
poziomie. Tym bardziej cieszy
nas sukces pieszyczanki. A
Państwa zapraszamy na tegoroczne Dni Pieszyc, gdzie w

sobotę o godzinie 17:00 będziecie mogli usłyszeć młodą,
zdolną mieszkankę naszego
miasta. Zapraszamy!
(red.)

Paterski najszybszy
W niedzielę 12 maja przez Pieszyce przejeżdżali
zawodnicy jednego z najważniejszych wyścigów kolarskich w Polsce - CCC Tour Grody Piastowskie.
Na 139 kilometrze IV królewskiego etapu CCC Tour
Grody Piastowskie usytuowana była pieszycka premia
lotna, na której najszybszy
był Maciej Paterski (Wibatech
Merx Wrocław).
Paterski był także najlepszy
na całym ostatnim, królewskim
etapie dolnośląskiego wyścigu.
Na mecie w Dzierżoniowie
zameldował się solo, a do zwycięstwa w klasyfikacji generalnej zabrakło mu zaledwie
1 sekundy. Po zwycięstwo w
końcowej klasyfikacji gene-

ralnej 54. CCC Tour Grody
Piastowskie sięgnął Kamil
Małecki (CCC Development).
Finałow y odcinek
„Grodów” był najtrudniejszy
w całej tegorocznej edycji
wyścigu. Licząca 145 kilometrów trasa wiodła z Nowej
Rudy do Dzierżoniowa, a
wyznaczonych na niej było
w sumie 6 górskich premii 1.
kategorii. Peleton pokonywał
Przełęcze Sokola, Walimską, Jugowską, Woliboroską i
Srebrnogórską.
(red.)

Wyniki zawodów Wędkarskich
o Mistrzostwo Koła PZW Pieszyce
Bratoszów, 19 maja 2019 r.
Wyniki:
Kat. Senior
1. Jan Stankiewicz
2. Marek Krawczyk
3. Ryszard Głowacz

Kat. Junior
1. Michał Wilczyński
2. Eryk Barczak

Pieniądze dla organizacji
pozarządowych i nie tylko
Ponad 37 000 zł przeznaczył Urząd Miasta i Gminy
w Pieszycach na dofinansowanie wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży, a także na organizację imprez kulturalno-rekreacyjnych w mieście i w sołectwach.

Pogoń dla mieszkańców
W niedzielę 28 kwietnia na Stadionie
Miejskim w Pieszycach odbył się po
raz pierwszy Otwarty Dzień Pogoni
Pieszyce.
Impreza prowadzona w formie pikniku sportowego przyciągnęła na pieszycki stadion zarówno dzieci, jak i dużą ilość
dorosłych sympatyków naszego klubu. W jej trakcie uczestnicy
pikniku mogli nieodpłatnie korzystać z dmuchanych zjeżdżalni
i boisk, przyjrzeć się treningom pokazowym naszych drużyn
młodzieżowych, wziąć udział w treningach prowadzonych
przez trenerów naszego partnera Coerver Coaching oraz po
raz pierwszy obejrzeć od środka nowo wybudowany budynek
z zapleczem szatniowym. W trakcie pikniku rozegrany został
także turniej gry 1 na 1. Na naszych gości czekał przygotowany
przez rodziców młodych zawodników Pogoni bufet z pysznym
ciastem oraz kiełbaską z grilla.
Pragniemy podziękować rodzicom i trenerom zaangażowanym w organizację Otwartego Dnia Pogoni Pieszyce, mediom
Słowo Sportowe, Info.ddz. oraz doba.pl za obecność, Maciejowi
Salomonowi i Dawidowi Cech za zdjęcia oraz Pani Burmistrz
Dorocie Koniecznej Enozel za oprowadzenie naszych gości po
nowym budynku klubowym.
(opr.)

Rok rocznie w budżecie zabezpieczone są pieniądze, które
następnie przeznacza się na organizację wypoczynku letniego
dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pieszyce, a także organizację
imprez kulturalno-rekreacyjnych i integrujących społeczność
parafialną. Dzięki dofinansowaniu przez dwa miesiące wakacji
najmłodsi mieszkańcy Gminy będą mogli uczestniczyć w szeregu
zajęć oraz wyjazdów zorganizowanych, a dla wszystkich osób,
bez względu na wiek odbędą się pikniki i biesiady.
Dofinansowanie otrzymały trzy parafie: p.w. św. Jana Nepomucena w Piskorzowie, która jest organizatorem Festynu z okazji Dnia
Dziecka, p.w. św. Antoniego z Padwy w Pieszycach, organizator
Biesiady Odpustowej „U świętego Antoniego”, a także p.w. św.
Jakuba Apostoła, organizator „Jakubek 2019”. Dotację otrzymało
również Zgromadzenie Córek Maryi Wspomożycielki Siostry
Salezjanki, które organizują Wakacyjne Oratorium św. Jana Bosko.
Tegoroczne wakacje potrwają aż 10 tygodni, jednak najmłodsi
mieszkańcy na nudę narzekać nie będą mogli, bo już dzisiaj
wiemy, że czas wolny będą mogli spędzić na zajęciach zorganizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum Kultury
w Pieszycach, Ośrodek Pomocy Społecznej – Świetlicę Środowiskową „Tęcza”. Wśród dofinansowanych wakacyjnych projektów
nie zabrakło sportowego akcentu. MKS Pogoń Pieszyce organizuje trzy turnusy Campów Piłkarskich na własnym stadionie.
Do letniego wyjazdu szykują się harcerze z 7 DH „Iskra”
w Pieszycach, piłkarze z LKS „Boxmet” Piskorzów, a także
podopieczni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dzierżoniowie.
Pieniądze na organizację wypoczynku i imprez kulturalno-rekreacyjnych pochodzą z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a także z funduszy
przeznaczonych na realizację zadań publicznych.
(red.)
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