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Ośrodek Pomocy Społecznej
w Pieszycach wspiera seniorów
W ramach programu „Wspieraj Seniora” w tym trudnym
czasie pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach
odwiedzili pięćdziesięciu seniorów mieszkających w Gminie
Pieszyce.
Spotkanie z pracownikiem socjalnym, to nie tylko rozmowa,
to przede wszystkim pomoc osobom starszym, często samotnym. Forma pomocy jest różnorodna, to zrobienie zakupów spożywczych i leków, to przygotowanie paczki z Caritas, wsparcie
w formie odzieży z magazynu OPS, to także udzielenie pomocy
społecznej w formie zasiłku.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach apelują do wszystkich mieszkańców Gminy Pieszyce, aby w tym
czasie otoczyć szczególną opieką i troską seniorów zarówno należący do naszych rodzin, ale także tych zamieszkujących najbliższe otoczenie. Pamiętajmy, że osoby starsze będące w grupie
ryzyka powinny w najbliższym czasie szczególnie ograniczać

kontakty z innymi osobami. Zrobienie drobnych zakupów starszej sąsiadce nie kosztuje nas wiele, ale może uchronić ją przed
zachorowaniem.

18 263 zł dla OSP w Piskorzowie na zakup sprzętu
Strażacy z OSP Piskorzów otrzymali dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania
i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki
zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.
Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w kwocie 18 263 zł
OSP w Piskorzowie zakupiła następujący sprzęt:

Wartość projektu ogółem 26 090 zł, w tym wkład własny
7827 zł.

Granty dla Gminy Pieszyce
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Dzięki grantowi uzyskanemu ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich w Muzeum Góry Sowie Region Sudety w Kamionkach udało się otworzyć kuźnię z prawdziwego
zdarzenia. To nie jedyny grant jaki otrzymały stowarzyszenia i klubu z Gminy Pieszyce. „Rozwój infrastruktury kulturalnej w Pieszycach”, to projekt dzięki któremu
wyposażony został obiekt szatniowo-sportowy na stadionie miejskim. Dzięki projektowy pn. „Rozwój infrastruktury kulturalnej w Piskorzowie” udało się zakupić
niezbędny sprzęt do sali konferencyjno-szkoleniowej
w remizie strażackiej OSP Piskorzów.
„Dbajmy o nasza kulturę i dziedzictwo” to projekt grantowym, który wraz z końcem roku 2019 ujrzał światło dzienne
na papierze. Celem projektu było wyposażenie miejsc służących społeczności lokalnej, jako miejsc spotkań mających na
celu krzewienie lokalnej kultury fizycznej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochronę środowiska.
Zadanie 1 - „ Rozwój infrastruktury kulturalnej w Pieszycach”
Wyposażona została sala konferencyjna na obiekcie stadionu miejskiego w Pieszycach. W ramach realizacji zadania
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kupiono 50 składanych krzesełek, stoły, komputer przenośny, projektor multimedialny z funkcją TV , ekran na którym
wyświetlane są materiały podczas organizowanych na salce
szkoleń i spotkań kulturalnych oraz edukacyjnych i drukarka, na której drukowane są materiały służące do prowadzenia
zajęć z uczestnikami wydarzeń organizowanych na terenie
salki.
Zadanie 2 – „Rozwój infrastruktury kulturalnej w Piskorzowie”
Celem zadania jest poprawa infrastruktury kulturalnej
i szkoleniowej w Piskorzowie, przez zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia konferencji, szkoleń
oraz niewielkich wydarzeń kulturalnych, do sali konferencyjno-szkoleniowej w remizie strażackiej OSP Piskorzów. Dzięki temu zakupowi zwiększyła się możliwość kształcenia się
dzieci i młodzieży w zakresie niesienia pomocy osobom jej
potrzebującym w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.
Zadanie 3 – „Utworzenie Kuźni jako odrębnej wystawy
w muzeum”
Celem zadania było utworzenie atrakcji turystycznej
i rozwinięcie oferty promocyjnej regionu, a także promocja
zanikającego zawodu kowala. W ramach realizacji zadania

utworzona została w obiekcie muzeum wystawa prezentująca prace kowalskie. W tym celu zostało wyposażone jedno
z posiadanych pomieszczeń w sprzęt kowalski. W przyszłości organizowane będą wystawy i happeningi dzięki, którym
zostanie przybliżona odwiedzającym, w szczególności młodzieży praca kowala i tajemnice kuźni uchylające rąbek historii zanikającego zawodu.
Planowany termin zakończenia prac październik 2020 r.

Przypominamy o zasadach systemu pomocy
dla seniorów podczas epidemii
Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska wraz z parterami: Gminą Pieszyce, Gminą Miejską Dzierżoniów
i Gminą Piława Górna otrzymało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu
Dzierżoniowskiego” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 2014–2020.
Apelujemy do wszystkich mieszkańców Gminy Pieszyce, aby w tym czasie
otoczyć szczególną opieką i troską seniorów zarówno należący do naszych rodzin,

ale także tych zamieszkujących najbliższe
otoczenie. Pamiętajmy, że osoby starsze
będące w grupie ryzyka powinny w najbliższym czasie szczególnie ograniczać

kontakty z innymi osobami. Zrobienie
drobnych zakupów starszej sąsiadce nie
kosztuje nas wiele, ale może uchronić ją
przed zachorowaniem.
Urząd Miasta i Gminy we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej zadba
przede wszystkim o seniorów, którzy pozostają sami w swoich domostwach, nie mogąc
liczyć na wsparcie najbliższej rodziny, ani
sąsiadów. W tej sytuacji sztab kryzysowy
prosi o bezpośredni kontakt z Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Pieszycach: 74 836
52 45. Zespoły pracowników będę docierały
do seniorów oraz osób potrzebujących, aby
zabezpieczyć ich w niezbędne artykuły, tak
by nie musiały wychodzić z domu.
Mieszkańcy sołectw, którzy wiedzą
o samotnych seniorach, którym należy pomóc w zrobieniu podstawowych zakupów
proszeni są o zgłaszanie się bezpośrednio
do sołtysów.
Maria Rabczak – Kamionki – 661 242
955,
Adam Kazimierski – Rościszów – 661
238 445,
Janina Nieśpiałowska – Piskorzów –
661 236 787,
Ewelina Tułacz – Bratoszów – 661 241
628.
Poniżej podajemy adresy oraz telefony instytucji do których można kierować
zgłoszenia:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach
Ul. Kopernika 124
tel. 74 836 52 45 (w godzinach pracy
OPS)
Referat ds. Zarządzania Kryzysowego,
Spraw Wojskowych i Obronnych
Ul. Kościuszki 2
tel. 74 836 72 46 (w godzinach pracy
Urzędu Miasta i Gminy)
tel. 693 607 581 (całodobowo).
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Szanowni Państwo, na terenie Gminy Pieszyce zakończono
Powszechny Spis Rolny 2020! HURA!!!
28 listopada 2020 r. spisano ostatnie gospodarstwo rolne. Spisowi powszechnemu poddanych było na terenie Gminy Pieszyce 197

gospodarstw indywidualnych i gospodarstw
osób prawnych. 25,28% gospodarstw przekazało kompletne dane metodą samospisu

internetowego, 16,67% poprzez ankietę telefoniczną, a największą liczbę gospodarstw
- bo aż 58,05% spisał rachmistrz działający
na terenie gminy.
Prace spisowe na terenie Gminy Pieszyce organizował Gminny Zespół Spisowy.
W terenie wykonywał pracę jeden rachmistrz spisowy, a w budynkach urzędu
przy ul. Kościuszki 2 i ul. Mickiewicza 10
zorganizowane zostały stanowiska do samospisu internetowego. Powszechny Spis
Rolny 2020 trwał od 1 września i zakończył się 30 listopada 2020 r.
Bardzo dziękujemy wszystkim osobom,
które były zaangażowane w to ważne
badanie statystyczne, szczególnie, że
Powszechny Spis Rolny 2020 odbywał
się w czasie pandemii, co wiązało się
z dodatkowymi utrudnieniami.

Odchodzimy od węgla – na co stawiamy?
Gmina Pieszyce rozpoczęła prace nad Programem Sprawiedliwej Transformacji na lata 2021-2030. Pozwoli
to na pozyskiwanie, wspólnie z innymi samorządami, dużych unijnych pieniędzy na działania proekologiczne.
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Pewnie część z Państwa zastanawia
się na co można przeznaczyć środki pozyskane z Unii Europejskiej?
1) Wymianę pieców węglowych
2) Instalacje fotowoltaiczne
3) Likwidację kotłów węglowych
w ciepłowniach.

Zachęcamy do dyskusji na co, według
mieszkańców należy położyć największy
nacisk.
Masz inny pomysł? Wyślij propozycje
na: fst@dekarbonizacja2030.pl
Program Sprawiedliwej Transformacji
to jedno z działań wynikających z dekla-
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racji, pod którą podpisało się ponad 30
samorządowców z regionu Wałbrzyskiego i Kotliny Kłodzkiej, której celem jest
całkowita do 2030 roku likwidacji pieców
na paliwa stałe i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii oraz wodoru w transporcie.

Przegląd inwestycji w Gminie Pieszyce w roku 2020
W roku 2020 w Gminie Pieszyce przeprowadzono szereg inwestycji. Te osiągnęły kwotę ponad 5 mln złotych.
Rok rocznie Gmina Pieszyce na inwestycje pozyskuje środki zewnętrzne,
to dzięki nim w dużej mierze jesteśmy
w stanie przeprowadzić remonty, modernizacje czy zrealizować nowe plany.
Tylko w tym roku rozpoczęliśmy budowę sieci wodociągowej, kanalizacji
deszczowej i sanitarnej na terenie Gmi-

Na końcu sieci przy budynku 73
w miejscu istniejącej lokalnej oczyszczalni ścieków zostanie wybudowana
mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z wewnętrzna linią
zasilającą.
Wartość inwestycji to kwota ok. 2
000 000 zł z czego 1 498860,00 zł (

Kamionki – Budowa zatoki parkingowej przy drodze powiatowej nr
3016D w Kamionkach
Przy drodze powiatowej nr 3016D powstała nowa zatoka parkingowa z kostki
betonowej. W skład zadania wchodziło:
przebudowa nawierzchni zjazdów, budowa zatoki o długości 60m , wykonanie
przepustu o długości ok. 94 m.
Wartości zadania wyniosła 104 tys.
zł, Wykonawcą było Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe „Baza” z Dzierżoniowa.
Piskorzów – rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w Piskorzowie

ny Pieszyce, wybudowaliśmy zatokę
parkingową w Kamionkach, rozbudowaliśmy i przebudowaliśmy budynek
świetlicy wiejskiej w Piskorzowie. Co
zostało jeszcze wykonane w tym roku?
Zapraszamy do lektury.

ta kwota jest zawyżona na pewno będzie mniejsza ok. 1 280 000) to kwota
dofinansowania w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Rościszów – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej
W ramach I etapu, który ma zostać
zakończony w przyszłym roku, wykonana zostanie sieć wodociągowa do wysokości Sanatorium wraz z wysięgnikiem,
oraz dwie pompownie wody z liniami
kablowymi zasilającymi w energię elektryczną.
Długość wykonywanej sieci wynosi
ok. 1350 m.
II etap obejmujący budowę sieci kanalizacyjnej wraz ze zbiorczą oczyszczalnią ścieków w Rościszowie dla budynków Rościszów 73-75k rozpoczęto
w tym roku, termin zakończenia czerwiec 2020r.
Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej będzie wykonana z rur PCW DN
200 i 160 mm wraz z odgałęzieniem do
poszczególnych budynków do granic
posesji.
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Zakończona została rozbudowa
z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz infrastrukturą.
Zadanie realizowane było od czerwca
2019 r.
Inwestycja obejmowała rozbudowę z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wymianą instalacji
wewnętrznych i budową infrastruktury
technicznej w tym:
- powierzchnia budynku powiększona została z 359,58 m2 do 439,08 m2.
Powstały dodatkowe pomieszczenia dla
kuchni wraz z kotłownią oraz pomieszczeniami klubu sportowego – rozbudowa
szatni,
- budynek zyskał zadaszoną część dla
kibiców
- przebudowano istniejący stropodach na dach drewniany dwuspadowy,
- wykonano instalacje wewnętrzne
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Otrzymaliśmy dofinansowanie na
całość zadania w kwocie 592 894,00 zł.
Pieszyce środkowe – Remont ul.
Bieleckiego
W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową. Łączna kwota robót
– ok. 22 000 zł
Pieszyce środkowe – Remont ul.
Martwej
W ramach zadania wykonano wymianę krawężników oraz w trakcie jest
wykonanie nakładki asfaltowej. Łączna
kwota robót – ok. 43 000 zł.
Pieszyce Dolne – Przebudowa ul.
Świdnickiej
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(wod.-kan., c.w.u., c.o., instalacje gazu,
wentylacji oraz instalacje elektryczną),
- przy budynku zainstalowano zbiornik na gaz płynny,
- wybudowano przykanalik kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem
ścieków do przydomowej oczyszczalni
ścieków wraz z odprowadzeniem ścieków oczyszczonych do potoku
- ocieplono budynek metodą mokrą
- wykonano opaskę z kostki betonowej
Wartość zadania wyniosła 1 300 000
zł z czego 500 000 zł to kwota dofinansowania z Programu Rozwojów Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Gmina Pieszyce pozyskała również środki w wysokości 30 000 zł na
„Wyposażenie Świetlicy wiejskiej w Piskorzowie w niezbędny sprzęt gastronomiczny z Urzędu Marszałkowskiego
w ramach programu „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”. Łączna wartość zadania ok.
60 000 zł.

dzieci w różnym przedziale wiekowym.
Wokół placu zagospodarowano także
zieleń i trawnik, a całość została odgrodzona od budynku i terenu szkoły, co
pozwala mieszkańcom tej części miasta
na swobodne korzystanie z obiektu po
godzinach otwarcia placówki.
Na ten cel Gmina Pieszyce przeznaczyła 122 800 zł.
Pieszyce środkowe – Przebudowa
ulicy Własta
Inwestycja realizowana była w latach 2019-2020. Całość inwestycji opiewa na kwotę ok. 643 tyś zł W ramach
zadania wykonano: przebudowę ulicy
w technologii z kostki betonowej na
długości 325 m oraz budowę ok. 143 m
kanalizacji deszczowej.

Pieszyce Dolne – Budowa placu zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Pieszycach
Wsłuchując się w głosy mieszkańców Dolnych Pieszyc władze Gminy
przystąpiły do działania. We wrześniu
otwarty został plac zabaw z siłownią
plenerowa.
Inwestycja obejmowała budowę integracyjnego placu zabaw wraz z siłownią plenerową, zakładającą wygospodarowanie miejsca na strefę zabaw dla
dzieci i młodzieży oraz strefę siłowni
plenerowej.
Plac zabaw wyposażony został w zestawy zabawowo – sprawnościowe dla
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Przebudowa drogi gminnej ul.
Świdnickiej w Pieszycach w zakresie
wymiany nawierzchni o łącznej długości 590 m etap I – 240 m (wykonano),
etap II – 350 m (termin wykonania do
31.12.2020r.). Wykonawca: Świdnickie
Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów, Świdnica. Wartość zadania: etap
I - 46 465,71 zł brutto, etap II - 101
905,50zł brutto.
Dodatkowo w ul. Świdnickiej wymieniono kanalizację deszczową oraz
w trakcie wymiany są krawężniki. Łączna kwota robót – ok. 93 000 zł.
Pieszyce Dolne – Przebudowa ul.
Rolnej (przebudowa drogi transportu
rolnego).
Przebudowa ul. Rolnej na długości
ok. 500 m. W zakres zadania wchodziło:
wykonanie nawierzchni asfaltowej, odtworzenie i oczyszczenie rowów, wykonanie korytek odwadniających. Łączna

kwota robót – ok. 300 000 zł.
Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 105 000 zł.
Pieszyce środkowe – Wymiana dachu UM
Trwają prace związane z wymianą pokrycia dachowego
w budynku UM. Łączna kwota robót ok. 308 000 zł.
Dofinansowanie z COVID.
Pieszyce środkowe – Remont chodnika w ul. Obywatelskiej

oraz ułożenie kostki betonowej. Łączna kwota zadania ok. 56
000 zł.
Pieszyce środkowe – Przebudowa ul. Hermana
Rozpoczęto prace związane z przebudową ul. Hermana.
Termin zakończenia 30.04.2021 r.
W ramach zadania wykonana zostanie jezdnia asfaltowa
wraz z kanalizacją deszczową na długości ok. 466.m. Łączna
kwota zadania ok. 850 000 zł.
Dofinansowanie FDS.

Trwają prace związane z wymianą nawierzchni chodnika
w ul. Obywatelskiej. Prace przewidują wymianę krawężnika

Remonty i inwestycje warte 1 mln zł
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach wykonał
w 2020 roku szereg zadań remontowych i inwestycyjnych na
kwotę prawie 1 mln złotych, czyli blisko dwukrotnie większą niż
w latach poprzednich. Wspomniana kwota obejmuje koszty wykonania inwestycji oraz remontów na lokalach gminnych (ponad
370 000 zł) oraz w częściach wspólnych budynków wspólnot
mieszkaniowych, gdzie Gmina Pieszyce posiada 550 lokali komunalnych (ponad 600 000 zł).
W kończącym się roku 2020 ZGM nie zarządzał już Wspólnotami Mieszkaniowymi, więc skupialiśmy się na podnoszeniu
standardu mieszkań komunalnych oraz optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów mieszkaniowych i gruntów. Szczególnie cieszy mnie wykonanie remontów kapitalnych dachów na
14 budynkach wspólnot mieszkaniowych.

Statystyka wykonanych robót remontowo -inwestycyjnych w roku 2020

lokale gminne
ilość
kwota

Remonty kapitalne dachów - z kredytów
Adaptacja pomieszczeń na lokale mieszkalne
Wykonanie łazienek w lokalach gminnych

3
9

Zmiana ogrzewania z węglowego na gazowe
Wykonanie przyłączy kanalizacyjnych
Wymiana okien i drzwi
Wymiana instalacji gazowych
Wymiana instalacji elektrycznych w lokalach gminnych
Wykonanie przyłączy wodnych
Pozostałe remonty

4
1
32
11
14
5
Razem:

ilość
14

wspólnoty
kwota
353 405,46

36 636,75
53 489,71
64 300,00
1 359,32
16
57 435,28
13
36 500,00
7
32 500,00
12
10 500,00
9
81 000,00
373 721
982 498

68 625,30
22 548,34
12 543,40
18 601,45
23 052,95
110 000,00
608 777

W 32 lokalach wymieniliśmy okna. W 9 lokalach wykonaliśmy łazienki. Nadal istnieje konieczność wykonywania
łazienek w lokalach pozbawionych, tak wydawałoby się podstawowego wyposażenia. Proces podnoszenia standardu wyposażenia lokali gminnych na pewno będziemy kontynuowali
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w przyszłym roku. Dodam tylko, że wiele z tych prac wykonaliśmy przy pomocy pracowników ZGM i osób odrabiających
czynsz.
Zbliżamy się do końca wykonywania przyłączy kanalizacyjnych budynków wielorodzinnych do sieci kanalizacji sanitarnej
w ramach aglomeracji pieszycko-dzierżoniowskiej, pozostało nam
jeszcze kilka budynków. W 2021 przewidujemy zakończenie tych
działań.
Rezygnacja z zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi spowodowała inne, moim zdaniem lepsze, bardziej gospodarskie spojrzenie właścicieli lokali (i najemców) na potrzeby dbania nie tylko
o własny lokal, ale również o cały budynek i jego otoczenie. Gmina
zawsze popiera podejmowanie uchwał remontowo-inwestycyjnych
podnoszących standard bezpieczeństwa użytkowania i estetyki budynków i finansuje te działania w ramach posiadanych udziałów.
Przeprowadziliśmy zmiany organizacyjne w samym ZGM w zakresie obsługi klienta. Jesteśmy do dyspozycji naszych najemców.
W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim Zarządcom
Wspólnot Mieszkaniowych działającym na terenie Gminy Pieszyce
za rzetelne wykonywanie swoich obowiązków. Wzajemna współpraca układa nam się bardzo dobrze. Równie dobrze układa nam się
współpraca z policjantami dzielnicowymi, są bardzo pomocni przy
rozwiązywaniu konfliktów sąsiedzkich, które często występują we
wspólnotach mieszkaniowych.
Udało nam się przejąć wiele lokali, które przez lata były zajmowane przez najemców notorycznie zalegających w opłatach za
czynsz oraz lokali najmowanych, ale niezamieszkałych.
Przypomnę, że lokale komunalne są przeznaczone dla mieszkańców Gminy posiadających niskie dochody, czy też trudną sytuację życiową, dlatego czynsz za lokale komunalne jest niższy w stosunku do cen na rynku komercyjnym.
Przeprowadziliśmy też wiele zamian lokali mieszkalnych pomiędzy najemcami. Często osoby starsze zamieszkują samotnie lokale o dużej powierzchni i nie stać ich na opłatę czynszu tak dużego
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mieszkania. Proces zamiany odbywa się najczęściej na wniosek samych zainteresowanych ale często nasze sugestie otwierają „oczy”
najemcom, że można mieszkać w dobrych warunkach i nie mieć
problemów z opłatami.
Wielkim wyzwaniem na kolejne lata jest konieczność wymiany
pieców węglowych na inne ogrzewanie nie emisyjne (ekologiczne).
Rozpoczęliśmy już wymianę pieców na ogrzewanie gazowe,
jednak wykonanie ogrzewania gazowego w jednym niewielkim lokalu kosztuje średnio około 16 000 zł. Gminy nie stać na prowadzenie tych działań na szeroką skalę, ale wspólnie z najemcami, dzieląc
się kosztami udaje nam się wykonywać modernizację ogrzewania.
Liczymy, że w kolejnej perspektywie budżetu unijnego na lata
2020-2027 Polska, a co za tym idzie gminy, uzyskają dotację na
proces wymiany pieców węglowych na inne - ekologiczne w budynkach wspólnot mieszkaniowych. Dotychczasowy program
„Czyste powietrze” dotyczy tylko domków jednorodzinnych. Brakuje rządowego programu dopłat do wymiany ogrzewania w budynkach wielorodzinnych.
Gmina Pieszyce od wielu już lat dopłaca właścicielom (oraz najemcom) lokali do wymiany pieca węglowego. W tym roku była
to kwota 1500 zł na jeden lokal. Dofinansowanie cieszy się dużym
zainteresowaniem.
W tym roku Gmina pozyskała dotację ok. 1, 2 mln zł na wymianę kotłów węglowych w domkach jednorodzinnych. W sumie
z takiego dofinansowania skorzystało 34 właścicieli domków jednorodzinnych. Jeśli tylko będą pojawiały się tego typu konkursy dla
gmin na dofinansowanie ogólnie pojętego procesu dekarbonizacji,
Gmina Pieszyce będzie aplikowała o te środki.
Na koniec przypomnę, że wnioski o przydział lokalu mieszkalnego można składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce. Wnioski są weryfikowane przez powołaną do tego Komisję
Mieszkaniową.
Krzysztof Galiak,
Dyrektor ZGM w Pieszycach

Ponad 170 000 zł dla NGO i jednostek organizacyjnych
Gmina Pieszyce rok rocznie wspiera
Organizacje Pożytku Publicznego i jednostki organizacyjne, które działają na rzecz
mieszkańców Gminy Pieszyce.
Gmina Pieszyce przekazała wraz z początkiem roku 2020 dofinansowanie na realizację zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Dotacje otrzymali:
- MKS Pogoń Pieszyce – 60 000 zł,
- LKS Boxmet Piskorzów – 20 000 zł,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej
Organizacji Sportowej SL „SALOS” RP – 8
000 zł,
- ULKS Sowa Pieszyce – 9 000 zł.
Dzięki budżetowi Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
zorganizowano wypoczynek zimowy i letni. Zajęcia odbywały się stacjonarnie i poza
miastem. Kluby sportowe decydowały się
na organizację obozów, natomiast pozostali
beneficjenci zorganizowali zajęcia w mieście o różnorodnej tematyce. Organizatorzy
otrzymali także ulotki dotyczące kampanii
społecznych dotyczących bezpiecznej drogi
do szkoły, przedszkola, bezpiecznego poruszania się na wsi, dla młodzieży starszej
przygotowaliśmy kampanie dotyczące dopalaczy, palenia papierosów, spożywania
alkoholu. Na ten cel dotacje otrzymali:
- Ośrodek Pomocy Społecznej – 3 500
zł,

- Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach – 1940 zł,
- MKS Pogoń Pieszyce – 800 zł,
- Hufiec Ziemi Dzierżoniowskiej ZHP –
7 000 zł,
- Polskie Stowarzyszenie na Rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Dzierżoniowie – 500 zł,
- MKS Pogoń Pieszyce – 7 525 zł,
- LKS Boxmet Piskorzów – 7 525 zł,
- Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach – 4 945 zł.
Dotacje przekazaliśmy na różnego rodzaju zadania:
- podtrzymywanie i upowszechnianie
tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej,
obywatelskiej i kultury pn. „Kombatanci
społeczeństwu”,
- działania na rzecz osób wykluczonych
społecznie pn. „Niewidomy, a codzienność”,
- działalności wspomagające rozwój
wspólnot i społeczności pn. „Integracja
lokalnej społeczności z okazji XX-lecia
powołania Akcji Katolickiej przy parafii
św. Antoniego w Pieszycach”,
- działalności na rzecz osób w wieku
emerytalnym pn. „Działalność na rzecz
pieszyckich emerytów”.
W tym roku z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemu Alkoholo-
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wych kupiliśmy oczyszczacze powietrza,
które przekazaliśmy dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej
Organizacji Podziemnej w Pieszycach,
Przedszkola Publicznego nr 2 i Żłobka
Miejskiego nr 1 w Pieszycach. Dodatkowo
jeden oczyszczacz i zamgławiacz do dezynfekcji pomieszczeń kupiony został do Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach. Zarówno
oczys zczacze, jak i zamgławiacz to sprzęt,
który w sposób skuteczny pomaga w walce
z wirusami, bakteriami, smogiem.

„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:
Oficyna Drukarska Jacek Chmielewski,
01-142 Warszawa, ul. Sokołowska 12A,
tel./fax 22 632 83 52,
info@oficyna-drukarska.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.
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XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki „O Pióro Reymonta”
Zdzisław Maciejewski laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „O pióro Reymont”. Mieszkaniec
Gminy Pieszyce zajął pierwsze miejsce w kategorii dorośli.
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XIII Ogólnopolski Konkurs Literacki
„O Pióro Reymonta”
Zdzisław Maciejewski laureatem
Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
„O pióro Reymont”. Mieszkaniec Gminy
Pieszyce zajął pierwsze miejsce w kategorii dorośli.
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kobielach Wielkich był organizatorem
konkursu literackiego. W tym roku odbył
się on w dwóch kategoriach wiekowych:
młodzież i dorośli. Do konkursu napłynęły 64 prace z całej Polski, to tyleż samo
spojrzeń na świat i tyleż samo sposobów
ich opisania. Organizatorzy gratulują
wszystkim laureatom i dziękują za udział
wszystkim autorom.
Komisja w składzie Ewa Bartoń, Elżbieta Stępień i Anna Pełka miała bardzo
trudne zadanie, jednak udało się Paniom
jemu sprostać. Wszystkie nagrodzone
prace zostaną wydane drukiem. Jeszcze
przed gwiazdką, będziemy mieli przyjemność, wziąć do ręki świeżutką i pachnącą
farbą drukarską - książkę.
LAUREACI XIII OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU LITERACKIEGO „O PIÓRO REYMONTA’’ 2020
Kategoria młodzieżowa:
Nagroda Grand Prix - Marta Pawlak,
Jutrosin (woj. wielkopolskie);Wyróżnienie - Agnieszka Chodziutko,
Dąbrowa Białostocka (woj. podlaskie).
Kategoria dorośli:
I nagroda - Zdzisław Maciejewski,
Pieszyce (woj. dolnośląskie);
II nagroda - ex aequo - Bartosz Konstrat, Warszawa;

II nagroda - ex aequo - Maria Kocot,
Bytom (woj. śląskie);
III nagroda - ex aequo - Lidia Chowaniec, Nowy Targ (woj. małopolskie);
III nagroda - ex aequo - Paweł Fleszar,
Łańcut (woj. podkarpackie).
„Stach” - fragment
I Nagroda kategoria dorośli Zdzisław
Maciejewski
Stach przysiadł na wielkim pniaku po
ściętym dąbie, który rósł na dnie głębokiego parowu obrośniętego grubymi grabami, wiązami i dębami. Między nimi,
od czasu do czasu, rozpościerały swe
szerokie korony rozłożystej lipy, pokryte
w tym lipcowym czasie żółtawym kwieciem. Unosił się z niego cudowny miodowy zapach, brzęczenie pszczół i dużych,
powolnych trzmieli. Owady te pracowicie
fruwały z jednego kwiatka na drugi, przez
krótką chwilę zatrzymując się nad nimi,
jakby sprawdzały z daleka, czy ktoś już
nie wyssał do szczętu słodkiego nektaru
potrzebnego do życia im oraz pozostawionym w ulach i gniazdach młodych, niezdolnych jeszcze do samodzielnego życia.
Uwielbiał te zapachy i bardzo cenił sobie
pszczoły. To właśnie dzięki nim ojciec,
który bardzo dobrze znał się na pszczelarstwie, zapewniał przed pierwszą wojną,
względny dostatek swojej licznej rodzinie. Mieszkali wówczas w galicyjskiej
wiosce Panasówka, która znajdowała się
około dwudziestu kilometrów od Tarnopola w powiecie Skałackim. Ziemi było
niewiele, ale ogródek przy chałupie spory.
Zmieściło się tam kilkadziesiąt „pni”, jak
to się wówczas mówiło o ulach. Po miód

przyjeżdżali Żydzi ze Skałatu, a także
z dalszego Tarnopola. Ten względny dobrobyt skończył się wraz ze śmiercią ojca,
który zachorował na tyfus. Zabrano go do
szpitala w Skałacie, gdzie umarł. Ciała nie
wydano rodzinie, aby nie rozprzestrzeniać
choroby, tylko pochowano na miejscu
w kwa-terze przeznaczonej dla zmarłych
na tę chorobę, która przy braku w ówczesnym czasie antybiotyków, była bardzo
groźna. Stach miał wówczas trzy lata i nie
pamięta ojca. Wszystko to znane jest mu
jedynie z opowiadań mamy, która niezbyt
prze-jęła się śmiercią męża. Co prawda
zapewniał on byt rodzinie - zwłaszcza na
dwa, trzy lata przed śmiercią, ale też nieźle jej dokuczył w młodym wieku pijąc na
umór i składając troskę o dom i dzieci na
jej wątłe barki. Po śmierci ojca nie było
komu zająć się pszczołami i większość
wymarła. Ostatnich kilkanaście uli kupił znajomy pszczelarz z Kołodziejówki,
gdzie była ich parafia…

Narodowe Święto Niepodległości w Przedszkolu Publicznym
nr 2 w Pieszycach
Dzień 11 listopada to jedna z najważniejszych dat w historii naszej Ojczyzny.
Po wieloletniej niewoli Polska odzyskała
niepodległość. W przedszkolu od najmłodszych lat uczymy dzieci patriotyzmu, przywiązania do swojej Ojczyzny,
do ziemi rodzinnej, wpajamy szacunek
dla polskich symboli. Głównym celem
spotkania było kształtowanie miłości i

przywiązania do kraju ojczystego, jego
kultury i tradycji oraz poznanie symboli
narodowych naszego kraju. Uroczystość
rozpoczęła Pani Dyrektor Barbara Pryczek, która powitała wszystkie zebrane
dzieci, nauczycieli oraz personel przedszkola. Dzieci ze wszystkich grup z dumą
prezentowały przypięte biało – czerwone
kotyliony. Również tego dnia wzięliśmy
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udział w akcji „Szkoła do hymnu”. Dzieci
ze wszystkich grup wraz z Panią Dyrektor, nauczycielami oraz personelem placówki dokładnie o godz. 11.11 wspólnie
odśpiewali Hymn Polski. Ten dzień przeżyliśmy dumnie i z uśmiechem na twarzy,
jak każdy patriota.

Zostań rodziną zastępczą!
Zostań rodziną zastępczą. Dołącz do Nas!!! Pod takim hasłem ruszyła właśnie kampania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie, zachęcająca do pełnienia funkcji zawodowej i niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie
nieustannie poszukuje kandydatów do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla
dzieci, których rodzice z różnych powodów nie mogą się nimi opiekować. Ta
forma pomocy ma charakter tymczasowy,
dopóki przyczyna umieszczenia w pieczy
zastępczej nie ustąpi.
Aktualnie na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego funkcjonują 132 rodziny

zastępcze, pod opieką których znajduje
się 209 dzieci. Nieustannie jednak liczba
dzieci, które wymagają opieki stale rośnie.
Jakie wyróżniamy rodziny zastępcze?
• Rodzina zastępcza spokrewniona –
mogą ją stworzyć najbliżsi krewni dziecka, czyli dziadkowie lub rodzeństwo;
• Rodzinny Dom Dziecka- to miejsce,
w którym może przebywać nie więcej niż
ośmioro dzieci;

• Rodzina zastępcza niezawodowamoże ją stworzyć zarówno dalsza rodzina,
jak i osoby niespokrewnione z dzieckiem;
• Rodzina zastępcza zawodowa – to
taka rodzina, z którą starosta zawiera
umowę o pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej, jeden z opiekunów
otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięcznie. Istnieją dwa typy rodziny zastępczej
zawodowej:
- pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego- w takiej rodzinie umieszcza się
dziecko do czasu unormowania jego sytuacji życiowej, nie dłużej jednak niż na
okres 4 miesięcy (okres ten może zostać
wydłużony w uzasadnionych przypadkach.)
- specjalistyczna rodzina – w takiej
rodzinie przebywają dzieci z orzeczeniem
o niepełnosprawności.
Jeżeli chcesz się dowiedzieć jak zostać rodzicem zastępczym zgłoś się do
Nas. Udzielimy Ci niezbędnych informacji a także otoczymy opieką koordynatora. Warto jest pomagać.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrowia w Dzierżoniowie
Ul. Piastowska 1
58- 200 Dzierżoniów
Tel: 74-833-98-95
e- mail: pcpr@pcprdzierzoniow.pl

Urszula Madej i Zuzanna Nieśpiałowska z medalami Międzynarodowego Turnieju Nadziei Olimpijskich Krajów Wyszehradzkich w Zapasach.
W dniach 27-29 listopada w Boguszowie Gorce odbył się Międzynarodo-

wy Turniej Nadziei Olimpijskich Krajów Wyszehradzkich w Zapasach kobiet

i dziewcząt. W rywalizacji udział brały
zawodniczki w wieku 8-37 lat z Włoch,
Chorwacji, Czech i z całej Polski.
Uczniowski Ludowy Klub Sportowy
Sowa Pieszyce w zawodach reprezentowały - Zuzanna Nieśpiałowska oraz
Urszula Madej w kategorii wagowej 31
kilogramów.
- Zawodniczki pokazały się z dobrej
strony w walkach o medale. Medal srebrny wywalczyła Urszula Madej, a brązowy
zdobyła Zuzanna Nieśpiałowska. Pomimo
wielu niedogodności losu w tym sezonie
potrafimy rywalizować na najwyższym
poziomie w kraju – skomentował trener
Stanisław Warchoł.
Wyjazd współfinansowany ze środków Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce.
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Co ciekawego w MBP-CK w Pieszycach piszczy
– podsumowanie działań w roku 2020
Co ciekawego w MBP-CK w Pieszycach piszczy – podsumowanie działań
w roku 2020
Łącznie w zajęciach artystycznych
uczestniczyło 231 (dzieci, młodzież i dorośli)
Ponadto w salach MBP – CK w Pieszycach
współorganizujemy zajęcia nauki języka angielskiego i zumby. W studiu nagrań na co
dzień odbywały się próby zespołu oraz zajęcia z produkcji Autorskiego Studia Piosenki.
Dzień Babci i dziadka Koncert pt.
„Dziatki Dziadkom”. Postanowiliśmy wraz

problemu podołali. Na koniec, po teście wiedzy ogólnej, Rycerze i Księżniczki za swoje
zasługi zostali godnie nagrodzeni.
Występ Kabaretu 4 Fala z okazji Walentynek. Artyści porwali publiczność swoimi skeczami,
a uśmiechy na twarzach obecnych utrzymywały się przez cały wieczór. Kto nie był,
niech żałuje!
Konkurs recytatorski Pegazik W MBP
-CK w Pieszycach odbyły się eliminacje
gminne. Uczestnicy prezentowali wybrane
dowolnie wiersze lub fragmenty prozy i wy-

12
z naszymi podopiecznymi zorganizować
koncert. Przed dziadkami zaprezentowały
się dzieci uczęszczające na zajęcia muzyczne
i taneczne, niespodzianką był koncert duetu
wokalnego „Maryla i Wacław”.
Kurs komputerowy dla seniorów. Zajęcia przeznaczone dla osób, które nigdy,
bądź tylko kilka razy
w życiu miały kontakt z technologią.
Kurs obejmuje podstawy pracy przy komputerze, zasady bezpiecznego korzystania ze
sprzętu, poruszania się po Sieci oraz edycji
tekstu w programie Word.
Ferie w MBP-CK pt. „W 5 Dni dokoła
Świata” - wypoczynek zimowy dla dzieci
z Gminy Pieszyce. W MBP-CK odbywały się zajęcia plastyczne. Uczestnicy zajęć
w formie warsztatów rękodzieła poznali
wiele technik plastycznych oraz mieli okazję wykonać prace plastyczne inspirowane
różnymi zakątami świata. Spektakl Kopalni
Marzeń pt. „Druid Maciej i mądrość Zielonego Lasu” skierowany do dzieci zorganizowany w ramach wypoczynku zimowego.
Ferie w Bibliotece „Bajki inaczej” - Przez 5
dni wędrowcy byli testowani przez moce Bibliotecznego zamku. Przed śmiałkami postawiono wiele wyzwań, którym bez większego

stąpili w dwóch kategoriach wiekowych.
Jury w składzie: Karolina Wilk, Anna Klimecka i Zdzisław Maciejewski.
W MBP-CK wyjątkowo obchodziliśmy
nachodzący Dzień kobiet pod hasłem „Pieszyce ubrane w marzenia silnych kobiet”.
W pierwszej części Pani Burmistrz Pieszyc
opowiedziała o tym, jakie walory mają kobiety i dlaczego warto, aby w pracy łączyć
zalety mężczyzn z zaletami kobiet. W dalszej
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części odbyły się warsztaty prowadzone
przez Marzenę Zdolską, następnie Panie
stworzyły swoją mapę marzeń.
Na zakończenie wysłuchały pięknego
koncertu wokalistki, Natalii Berneckiej, która akompaniowała sobie na bandurze.
Dwudniowe animacje dla dzieci na
świeżym powietrzu z okazji Dnia Dziecka. Dzień Dziecka postanowiliśmy obchodzić bardzo hucznie, dlatego przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji takich jak: konkursy
plastyczne, zabawy z wielkimi bańkami, zawody sprawnościowe. Zabawy pod chmurką. Cykl zabaw i animacji dla dzieci na
świeżym powietrzu, aby nasi najmłodsi czuli się u nas bardzo dobrze przygotowaliśmy
strefy tematyczne: artystyczną, animacyjną,
sportową i zabawową. Czerwcowe wariacje.
Cykl zabaw plastycznych i ruchowych dla
dzieci na terenie MBP - CK w Pieszycach.
Premiera spektaklu „PAŁAC” reż.
Grzegorz Stawiak, wg dramatu Marty Sokołowskiej pt. „Pałac w Bożkowie”, w wykonaniu Teatru na Lewą. Obsada spektaklu:
Wojciech Bajurny, Agnieszka Boba, Wiktoria Czarnecka, Magdalena Dziagacz, Judyta
Malczewska, Łukasz Przetocki, Karolina
Wilk, Emilia Wolińska.
Wakacje w MBP - CK pt. „W drogę czas” pierwszy dzień należał do bardzo
twórczych - robiliśmy konstrukcje 3D, był
też czas na zabawy ruchowe, gry oraz pogawędki tematyczne. Kolejny dzień był już wyjazdowy - zwiedzaliśmy z przewodnikiem
Park Miniatur „Minieuroland” w Kłodzku,
następnie otrzymaliśmy paszporty i wzięliśmy udział w grze terenowej, na koniec
był czas szaleństw na placu zabaw. Kolejny dzień spędziliśmy z cudownym miejscu
- ZOO Łączna.. Nasze wakacyjne podróże
zaprowadziły nas do Polanicy-Zdrój, gdzie
wspólnie poznaliśmy atrakcje tej miejsco-

wości, a także mieliśmy okazję przejechać
się kolejką turystyczną. W ostatni dzień naszego pierwszego tygodnia bawiliśmy się
na świeżym powietrzu, wspominaliśmy nasze wyjazdy i zajadaliśmy pyszne kiełbaski
z grilla. Wakacje w MBP - CK pt. „Wakacje w bibliotece” na początek odwiedziły nas
Panie Policjantki, które opowiedziały nam,
jak bezpiecznie zachowywać się podczas
wakacji i nie tylko. Następnego dnia graliśmy w wielką grę planszową, w której sami
byliśmy pionkami. Środa była dniem fotobudki - zdjęcia uczestnicy mogli zabrać na
pamiątkę. W czwartek nasz budynek ledwo
wytrzymał – bawiliśmy się w małych chemików. Było bardzo kolorowo i wybuchowo.
Ostatni dzień spędziliśmy na relaksie i zawodach w rozpoznawanie smaków produktów spożywczych – największą zagadką był
dżem brzoskwiniowy i oscypek a najłatwiejszą pierogi ruskie. Wakacje w MBP - CK
pt. „Mały artysta” uczestnicy na początku
zajęć mieli okazję zapoznać się z pojęciami
związanymi z malarstwem oraz narzędziami,
z których później korzystali malując przepiękne obrazy. Kolejny dzień przyniósł zmagania tym razem z malarstwem kubistycznym, artyści mieli za zadanie stworzyć obraz
charakterystyczny dla kubizmu. Naszym
zdaniem bez żadnych trudności poradzili
sobie z zadaniem i zasługują na miano Małych Artystów. Trzeci dzień zajęć malarskich
- podczas których uczestnicy tworzyli obrazy
z kropek, czyli próbowali swoich sił w technice nazywaną pointylizmem. Bez wątpienia
nasze dzieciaki w tej technice poczuły się jak
ryba w wodzie. Następne zajęcia pozwoliły
na pełną dowolność - artyści mieli okazję pokazać co im w duszy gra, a co najważniejsze
wyżyć się artystycznie. Ostatni dzień naszych
zajęć postanowiliśmy spędzić na luzie, czyli
na wspólnej zabawie. Każdemu artyście po
ciężkiej pracy należy się odpoczynek i chwila zabawy. Zajęcia były współfinansowane
z budżetu Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych. Sierpniowe piąt-

ki z Zumba Fitness. Przez cały sierpień miłośnicy ZUMBOWYCH rytmów mieli okazję
bezpłatnie uczestniczyć w zajęciach, które
odbywały się na parkingu MBP - CK.
Spotkanie z instruktorami dotyczące naboru na nowy sezon artystyczny
2020/2021. Tegoroczny sezon artystyczny
postanowiliśmy rozpocząć już we wrześniu,
z racji tego odbyło się spotkanie, na którym
obecni byli nasi instruktorzy, którzy odpowiedzieli na wszystkie pytania naszych przyszłych odbiorów zainteresowanych udziałem
z zajęciach artystycznych.
Narodowe czytanie „Balladyna” Juliusza Słowackiego tradycyjnie włączyliśmy
się do akcji i wspólnie z naszymi czytelnikami - odczytaliśmy „Balladynę”.
Noc bibliotek tym razem wyszliśmy
poza ściany biblioteki – na sali widowiskowej odbył się kiermasz książek, dostępna
także była strefa relaksu i wystawa książek
z klubu czytelniczego Dyskusyjnego Klubu
Książki. W bibliotece razem z uczestnikami
przeczytaliśmy fragment książki „Miasto
Potwór”, zaprojektowaliśmy idealne miasto
i obejrzeliśmy fragment filmu „Jakub, Mimi
i gadające psy”. Oprócz tego w parku miejskim oraz na szlaku na Wielką Sowę można
było znaleźć fragmenty książek „Szeptucha”
i „W 80 dni dookoła świata”.
Wystawa malarstwa uczestników zajęć rysunku i malarstwa. Malowanie i tworzenie jest ich pasją, a przy tym daje ogromną
satysfakcję i radość. Do grupy, która tworzy
pod okiem instruktora Ryszarda Urbana należą: Beata Chodasiewicz, Małgorzata Zajączkowska, Elżbieta Bośka, Marta Izdebska,
Anna Kuraś, Aleksander Pęcherek, Helena
Początek, Ewa Puszkarek, Agnieszka Przeorek, Aleksandra Przeorek, Anita Stępień,
Aleksandra Szunert, Małgorzata Zajączkowska.
LEKCJE BIBLIOTECZNE
Filia MBP - CK w Rościszowie. Spotkanie w ramach zajęć tematycznych dla
dzieci. Zimo baw się z nami. Kto przytuli
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bałwanka
Komisarz Herkules na tropie.
Ślady na śniegu. Zwierzęta w zimowej
szacie.
Mity i legendy witajcie w bibliotece.
Podbiegunowa podróż Neli.
Czytanie łączy pokolenia.
Małe kobietki. Co zdobi kobietę?
„Nocne marki”
„Kajko i Kokosz - szkoła latania”
SPOTKANIA ON - LINE
Tematyka spotkań on - line przybierała
różną formę w zależności od zapotrzebowania naszych uczestników. Podczas spotkań w sieci nasi odbiorcy wzięli udział w:
streszczeniu lektury szkolnej „Dynastia
Miziołków”, odczycie fragmentów książek: „O Wilku w bajkowym lesie”, „Detektyw Pozytywka”, „Pinokio”, „Piotruś Pan”,
„Baśnie, które nie czytano dziewczynkom”,
„Malala i jej czarodziejski ołówek”. W sieci przeprowadziliśmy również: zabawy
z książką, konkurs na najpiękniejszą kartkę
świąteczną, Tydzień Bibliotek, Dzień Mamy,
Cała Polska czyta dzieciom bajki o zwierzętach, wirtualną wystawę prac plastycznych
uczestników zajęć rysunku i malarstwa.
DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA
*stan na dzień 20 listopada 2020 r.
Materiały biblioteczne - książki, audiobooki, multimedia:

13

Wpływ (dary + zakupy) /w sztukach/
860
Biblioteka główna: 681
Filia: 179
Stan materiałów bibliotecznych:
41765
Biblioteka główna: 33940
Filia: 7825
Zarejestrowano 1128 czytelników,
w tym:

Biblioteka główna: 979
Filia: 149
Udostępnienia zbiorów czytelnikom:
- na zewnątrz - wypożyczono 14 495
książek, czasopism, multimediów,
- na miejscu - skorzystano ze 137 książek, 30 czasopism, 22 multimediów.

Projekty realizowane w MBP – CK w Pieszycach
Projekty realizowane w MBP – CK
w Pieszycach
I „Kultura i współpraca nam
wszystkim się opłaca”
Projekt współfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A
Republika Czeska -Polska 2014-2020
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Projekt realizowany we współpracy z dwoma partnerami z Czech:
Bohuslavicami i Novą Paką. Beneficjentem jest Gmina Pieszyce, natomiast działania w ramach projektu realizowane są przez naszą instytucję.
W ramach projektu w 2020 r. zrealizowano następujące działania:
Warsztaty magiczno - chemiczne uczestnicy obserwowali, ale przede
wszystkim brali aktywny udział w zajęciach, pod bacznym okiem instruktora
wykonując samodzielnie eksperymenty
chemiczne, łącząc ze sobą substancje
o różnych właściwościach.
Warsztaty artystyczne z drukarką
3D kreatywna rewolucja w rysowaniu! To
niesamowita przygoda, która wyobraźni
nadaje kształty i przenosi je… w trzeci
wymiar. Twórcza podróż po krainie wyobraźni przestrzennej. Podczas warsztatów uczestnicy zmienili się w przestrzennych kreatorów. Otrzymali szablony
twórcze i na ich bazie stworzyli własne,
trójwymiarowe dzieła! Śmiało możemy
powiedzieć, że była to niebanalna przygoda z przestrzenią.
Warsztaty artystyczne lizakowe
cuda i wiklina uczestnicy warsztatów
lizakowych wybrali kolor i smak masy
lizakowej, wykonanej według tajemniczej receptury. Dzieci dowiedziały się jak
powstały pierwsze lizaki, jakie tajemnice
skrywają i co sprawia, że wszyscy tak je
kochają. Uczestnicy wykonali dwa bajkowe lizaki, które zapakowane zabrali ze
sobą. Warsztaty wikliniarskie pochłonęły
naszych uczestników, młodzi rękodzielnicy w ciszy i skupieniu wykonali koszyczki oraz elementy dekoracyjne.
Wariacje na temat artystycznej ekologii. Warsztaty odbyły się w parku miejskim i skupiły całe rodziny. Tematyka
warsztatów: eko-biżuteria, eko-wiklina,
tworzenie broszek z ekologicznymi hasłami i obrazkami, odlewy gipsowe, malowanie na drewnie, eko-breloki, malowa-

nie plakatów propagujących zachowania
pro-ekologiczne, malowanie toreb na zakupy wielokrotnego użytku, stanowisko
eksperckie przybliżające ideę recyklingu
oraz zasady prawidłowej segregacji śmieci, wystawa „Cuda recyklingu”, 6 gier
ekologicznych, alternatywne formy wytwarzania energii np. eko rowery.
Spotkania na temat… jak to jest zrobione? Do tego działania włączyły się nasze Sołectwa, które przygotowały warsztaty tematyczne dla dzieci i dorosłych.
Zainteresowanie wśród uczestników było
bardzo duże, każdy mógł poznać proces
powstawania np. budki dla ptaków czy
gofrów. Podczas tego działania odbyły się
spotkania tematyczne:
1. Ciasteczka, ozdoby i krasnale
świąteczne, pierniki.
2. Chleb, hummus, gofry, decoupage.
3. Budki i karmniki dla ptaków.
II „Legimi na Dolnym Śląsku”

Dzięki zawartemu porozumieniu włączyliśmy się z projekt „Legimi na Dolnym
Śląsku” czytelnicy zapisani do naszej
Biblioteki lub do którejkolwiek z 37.
bibliotek publicznych Dolnego Śląska
mogą mieć dostęp do wielu nowości
i bestsellerów, ale i starszych tytułów –
z beletrystyki, literatury faktu i innych
popularnych kategorii udostępnianych
przez portal Legimi.com. Wystarczy, że
na podstawie otrzymanego w bibliotece
unikalnego kodu założą konto i pobiorą
bezpłatną aplikację Legimi. Wówczas
wszystkie bez wyjątku e-książki dostępne w abonamencie będą mogli czytać
na smartfonie, tablecie, komputerze lub
czytniku. Oczywiście za darmo. Warunkiem jest posiadanie ważnej karty bibliotecznej. Aktywacja kodu następuje po
rejestracji bezpłatnego konta Legimi na
stronie. W 2020 roku udało się pozyskać
dodatkowe środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na
dostęp do bazy audiobooków w ramach
Legimi.
III Program Wieloletni „Narodowy
Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 - Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych
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Pozyskaliśmy dofinansowanie ze
środków Biblioteki Narodowej w kwocie 8.000,00 zł, które pozwoliło nam na
zakup najnowszych wydawnictw książkowych, jak i audiobooków. Jesteśmy na
etapie podpisywania umowy. Termin realizacji zadania do 30.11.2020 r. Obecnie
jesteśmy na etapie podpisywania umowy.
Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę
Ministrów programem wieloletnim na
lata 2016-2020. W ramach Programu
zdefiniowany został Priorytet 1 Zakup
nowości wydawniczych do bibliotek
publicznych, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie
wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk
został położony na budowanie nawyków
czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja
zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników
bibliotek.
IV „Mała książka - wielki człowiek”
Kampania społeczna „Mała książka wielki człowiek” jest realizowana przez
Instytut Książki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Nasza instytucja została zakwalifikowana do projektu od września
2019 r., następnie kontynuowaliśmy go
w 2020 r. Projekt dla dzieci w wieku przedszkolnym 3-6 lat, tj.
2014-2017
w
realizowany
był
w ramach ogólnopolskiej kampanii
„Mała książka - wielki człowiek” we
współpracy z bibliotekami publicznymi.
Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania
z dzieckiem. Każde dziecko w wieku
przedszkolnym (3-6 lat), które przyszło do naszej biblioteki otrzymało

w prezencie wyjątkową Wyprawkę
Czytelniczą na dobry czytelniczy start.
W wyprawce dzieci znalazły wyjątkową książkę, dostosowaną pod względem
formy i treści do potrzeb przedszkolaka
i spełniającą najwyższe standardy w projektowaniu pięknych i mądrych książek
dla najmłodszych, a także Kartę Małego
Czytelnika. Za każdą wizytę w bibliotece,
zakończoną wypożyczeniem minimum
jednej książki z księgozbioru dziecięcego, Mały Czytelnik otrzymuje naklejkę,
a po zebraniu dziesięciu zostanie uhonorowany imiennym dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zainteresowania. W Wyprawce znalazło się także coś
dla rodziców – przygotowana dla nich
broszura informacyjna przypominająca
o nieocenionej roli czytania w rozwoju
ich dziecka oraz o rozmaitych korzyściach
wynikających z częstego odwiedzania biblioteki. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny zarówno dla bibliotek, jak
również dla dzieci i ich rodziców.
V „Sieć na kulturę w podregionie
wałbrzyskim”

Zostaliśmy zakwalifikowani do udziału w projekcie. Realizacja, ze względu na
stan epidemii, najprawdopodobniej rozpocznie się we wrześniu.
Głównym celem projektów Sieć na
kulturę jest:
Podniesienie kompetencji i kwalifikacji cyfrowych pracowników gminnych samorządowych instytucji kultury (GSIK) poprzez organizację szkoleń
oraz dostęp do materiałów edukacyjnych,
Rozwijanie kompetencji cyfrowych
dzieci i młodzieży w wieku 10-18 poprzez prowadzenia atrakcyjnych i perspektywicznych zajęć,
Wyposażenie
placówek
GSIK
w sprzęt niezbędny do organizacji zajęć
i warsztatów.
Każdy przyjęty do projektu pracownik
GSIK weźmie udział w szkoleniu, w ramach wybranej ścieżki tematycznej.
Szkolenie będzie składało się z dwóch
etapów i zostanie zakończone uzyskaniem certyfikatu.
Etap pierwszy - część teoretyczna:
3-dniowe zajęcia wyjazdowe, zorganizowane na terenie danego podregionu;
Etap drugi - część praktyczna: przeprowadzenie, przy wsparciu trenerów, 15
dwugodzinnych zajęć dla dzieci i młodzieży w wieku 10-18 lat.

VI Program Instytutu Książki
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek
2020”

Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Pieszycach jest Beneficjentem Programu Instytutu Książki
„Kraszewski. Komputery dla bibliotek
2020”. Celem programu jest zapewnienie
zrównoważonego dostępu do nowoczesnych technologii i wyrównanie szans
mieszkańców miejscowości w gminach
o najniższych dochodach podatkowych
na jednego mieszkańca poprzez wyposażenie bibliotek w tych gminach w nowoczesny sprzęt komputerowy. W ramach
przyznanego dofinansowania w wysokości 29 600 zł zakupiono: komputery
stacjonarne, komputery przenośne,
urządzenia wielofunkcyjne i czytniki
książek. Całkowita kwota wydatków na
realizację zadania wynosi 35 200,00 zł, finansowy wkład własny Instytucji wynosi
5 600,00 zł.
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Szanowna Pani Dagmaro,
Szanowna Rodzino, Znajomi, Przyjaciele
zmarłego Pana Mariana Hajduk.

Proszę o przyjęcie wyrazów współczucia z powodu śmierci
Pana Mariana Hajduk.
Albert Einstein powiedział, że śmierć jest końcem życia, ale
nie jest końcem istnienia. Istniejemy w sercach naszych bliskich,
w pamięci żyjących, we wspomnieniach, ale przede wszystkim
w dziełach jakie po sobie zostawiamy.
Pan Marian pozostawił w Pieszycach dzieło, które stanowi
o jego wielkiej wrażliwości, a także hojności wielkiego człowieka. Pieszycki Pałac na zawsze pozostanie świadkiem i świadectwem życia Pana Mariana, której nawet jego śmierć nie zmieni.
Panie Marianie dziękujemy Ci za Twoją obecności na naszej
pieszyckiej ziemi, dziękujemy w imieniu naszego pokolenia,
pokolenia które miało zaszczyt być świadkiem tworzenia tego
dzieła, a także w imieniu wszystkich przyszłych pokoleń, którym to dzieło będzie służyło.
Dorota Konieczna Enozel
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce

Rok 2020 dobiega końca, był to zdecydowanie rok dziwny,
inny niż do tej pory. Nie zawsze mieliśmy czas i sposobność,
aby wszystkim, którzy wspomagają nasz klub LKS Boxmet Piskorzów podziękować, chciałbym uczynić to teraz.

Pomocną dłoń wyciągnęła do nas jak zwykle firma Boxmet
Piskorzów, mowa tu zarówno o corocznej finansowej pomocy, jak i rzeczowej - wykonała nam przegrodzenie boiska od
widowni, za co serdecznie dziękujemy. Przy montażu bardzo
pomógł nam Krzysztof Białecki, dziękujemy. Podziękowania
również dla firmy Go Print za wykonanie tabliczek informacyjnych do szatni.
Ogromne podziękowania należą się wszystkim zawodnikom, trenerom i działaczom.
Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia wszystkim naszym sponsorom, partnerom oraz sympatykom naszej
drużyny składamy życzenia spokojnych i radosnych Świąt oraz
pomyślności i sukcesów w Nowym Roku.

Wielkie podziękowania kieruję do władz Gminy Pieszyce,
do Burmistrz Doroty Koniecznej – Enozel, jak i do całej Rady
Miejskiej za remont naszej szatni. Obiekt ten zyskał nie tylko na
wyglądzie zewnętrznym, stał się bardziej funkcjonalny, a drużyny, które do nas przyjeżdżają mogą nam go tylko pozazdrościć.
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Sława uznania kieruję również do firmy Henkel, Ewy Skrzypek i do księdza proboszcza Krzysztofa Krzaka, za sfinansowanie oraz pomoc przy realizacji wyposażenia szatni w szafki jak
i budowy boiska treningowego, którego jeszcze nie widać, ale
wkrótce zaczniemy je realizować.
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Benedykt Opalski
LKS Boxmet Piskorzów

