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Nowe oblicze placu zabaw
przy „Osiedlu Małym”
Chciałbym serdecznie po dziękować dyrekcji ﬁrmy Henkel
z Panem Marcinem Miszczukiem na czele, proboszczowi paraﬁi p.w. św. Antoniego, Edwardowi Dzikowi, Pani Patrycji Pytlak z Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach. Dzięki Państwu
udało się zakończyć projekt na placu zabaw „Osiedla Małego”.
Miejsce rekreacji zostało ogrodzone i wyposażone w powierzchnię bezpieczną, zakupiono nowe urządzenia, co uatrakcyjnia to
miejsce. Podziękowania kieruję także w stronę Burmistrz Pieszyc, Doroty Koniecznej-Enozel, dzięki której doposażono plac
zabaw w nowe ławki.
Z wyrazami szacunku,
Stanisław Karpierz,
Radny RM Pieszyc

Zaszczep się przeciwko grypie
Szanowni Państwo,

Czwartek: 8:00–11:00
Piątek: 8:00–11:00
W przypadku, gdy nie jest możliwe podanie szczepionki
w dniu jej nabycia, należy zgłosić się do przychodni w pierwszym możliwym terminie.



Tak jak w poprzednich latach, SP ZOZ Przychodnia Miejska
w Pieszycach umożliwia swoim pacjentom zaszczepienie przeciwko grypie.
Receptę na szczepionkę wystawia lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Przychodnia nie prowadzi sprzedaży szczepionek. Receptę należy zrealizować w aptece i niezwłocznie, najlepiej w ciągu godziny, zgłosić się do przychodni celem podania
szczepionki.
Lekarze są do Państwa dyspozycji w:
Poniedziałek: 8:00–11:00 oraz 17:00–18:00
Wtorek: 11:00–12:00
Środę: 8:00–11:00 oraz 17:00–18:00



Ważne!!!
W takim przypadku transportuj i przechowuj
szczepionkę zgodnie z poleceniami farmaceuty oraz
z zaleceniami opisanymi w ulotce. Pamiętaj, że szczepionki nieprawidłowo przechowywane mogą nie
nadawać się do użycia.



INFORMACJA
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce informuje,
że w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach do publicznej wiadomości wywieszony został wykaz:
1. Lokali mieszkalnych przeznaczonych do
sprzedaży na rzecz najemców.
2. Nieruchomości 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

Doktor Jerzy Wester – Zasłużony dla Gminy Pieszyce
Z wnioskiem o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Pieszyce” Panu doktorowi Jerzemu Westerowi wystąpił Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych – koło w Pieszycach.
1 czerwca 2020 r. minęło dwadzieścia lat od czasu powstania
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Przychodni Miejskiej w Pieszycach. Był to idealny moment, by złożyć na ręce jej dyrektorowi gratulacje wraz z tytułem.
Zdzisław Maciejewski z okazji jubileuszu napisał wiersz
okolicznościowy.
„Przy wigilijnym stole”

2

Staruszek, zgięty wiekiem do ziemi
I nieprzytomna na łóżku żona
Ratownik mówi: nie zabierzemy
To już za późno, za chwilę skona
Podniósł jej rękę, bezwładnie leci
Poszedł. Zakończył swe ratowanie
Płacze małżonek, szlochają dzieci
Tyle lat wspólnych, zostań kochanie!
Karetka pusta wraca tym razem
Po co im było zawracać głowy?
Nie biją serca, są zimnym głazem
Personel młody, nieczuły, zdrowy
Nadzieja zawsze ostatnia znika
A wiara cuda uczynić może
Zadzwonić trzeba po pułkownika
Wojskowy lekarz jej dopomoże
Nie trwało nawet ani pacierza
Kiedy się zjawił własną osobą
Postawił auto, do domu zmierza
Lekarską torbę niesie ze sobą

Ma krople potu na swojej skroni
Wpadł do mieszkania, spojrzał na chorą
Wzywam karetkę, niechaj tu goni,
Sam ją zawiozę jak nie zabiorą
Pewnie się zlękli powiedzmy szczerze
Babcia na noszach leży wygodnie
Pan Bóg nam życie daje i bierze
My mamy prawo by umrzeć godnie
Przy wigilijnym siedzimy stole
Trąca mnie sąsiad. Patrzę na niego
Łzy mu spływają, giną na dole
Ręka jej spadła panie kolego
Lat dziewięćdziesiąt i jeszcze trochę
Żyje własnymi swymi myślami
Dziecię, skrzywdzone Niebios wyrokiem
Łagodny smutek pomiędzy nami.

35 000 zł na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji
wodnych w Gminie Pieszyce
Zgodnie z Uchwałą nr XVIII/455/20 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Gminie Pieszyce została
przyznana dotacja w wysokości 35 000,00 zł na doﬁnansowanie zadania polegającego na bieżącym utrzymaniu urządzeń melioracji wodnych.
Zakres prac w ramach zadania pn. Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych w Gminie Pieszyce w 2020 r. będzie
obejmował między innymi ścięcie traw i krzaków w obrębie rowów, odmulenie rowów i przepustów, odtworzenie skarp, odbudowę rowów melioracyjnych. Prace będą zlokalizowane na

„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
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redaguje zespół
Siedziba redakcji:
58-250 Pieszyce, ul. A. Mickiewicza 10,
tel 74 836 72 47; fax 74 836 72 30,
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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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następujących działkach: część działki nr 145 obręb Bratoszów,
działka 1/1, 1/2, 1/3, 1/6 obręb Dolne oraz działka 1 i 7/1 obręb
Środkowe. Łączna długość oczyszczonych rowów melioracyjnych będzie wynosiła ok. 2900 mb.
Planowany termin zakończenia prac październik 2020 r.
fot. UMWD

673 504,22 zł na redukcję skutków niekorzystnych
zjawisk pogodowych
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.
Gmina Pieszyce, jako partner
otrzymała doﬁnansowanie w wysokości 673 504,22 zł na budowę kanalizacji deszczowej o długości 539,2 m

z włączeniem do istniejącej kanalizacji
deszczowej w rejonie ul. Polnej.
Projekt w swym założeniu ma zapewnić skuteczną metodę odbioru i od-

prowadzania wód opadowych i roztopowych z obszaru wsparcia, zwiększając
tym samym poziom bezpieczeństwa
przeciwpowodziowego i poprawiając
stan środowiska naturalnego w szczególności na terenie powiatu dzierżoniowskiego.

Ponad 27 000 zł na organizację wypoczynku letniego
Za nami sezon wakacyjny i choć wiele wydarzeń zostało odwołanych
z powodu koronawirusa, Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspiera szereg letnich projektów.
Lato w mieście nie musi być nudne,
a o to, by dzieci spędziły fantastycznie
czas zadbała Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury w Pieszycach.
„W drogę czas...” pierwszy tydzień wakacji dzieci spędziły na czterech wycieczkach, odwiedziły Zoo w Łącznej, Minieuroland w Kłodzku, a także pijalnie wód
w Polanicy Zdroju. Najmłodsi mieszkańcy
Gminy Pieszyce w drugim tygodniu wakacji odbyli lekcje w „Szkole latania” i wybrali się na wycieczkę „Dookoła świata”,
wzięli udział w poszukiwaniu „Zaginionej
książki”, aż wreszcie podjęli ciężką decyzję, gdzie wyruszyć w dalszą podróż „Nad
morze, w góry, czy na Mazury?”. Trzeci tydzień lata w mieście dedykowany był „Małemu artyście”. Uczestnicy zajęć zapoznali
się z technikami malarskimi, narzędziami
i wybranymi nurtami i stylami takimi jak;
Fowizm, Kubizm i Puentylizm.
Kolejny raz dotacje na wypoczynek
letni otrzymał Ludowy Klub Sportowy
„BOXMET” Piskorzów. Młodzi piłkarze wzięli udział w obozie sportowym
w Szklarskiej Porębie, gdzie przez pięć
dni uczestniczyli w zajęciach sportowych,
ogólnorozwojowych i w pieszych wycieczkach. Wodospad Kamieńczyka, Szrenica i Termy Cieplickie, to tylko niektóre
punkty na mapie, które odwiedziła nasza
młodzież. Podczas wyjazdu odbyła się
rozmowa na temat zagrożeń związanych
ze spożywaniem alkoholu i środków psychoaktywnych przez dzieci i młodzież.
Huﬁec
Ziemi
Dzierżoniowskiej
z 7 DH Iskra przygotował program proﬁlaktyczno-wychowawczy pn.„Każda używka to fałszywka”, który światło dzienne

ujrzał podczas tegorocznej „Harcerskiej
przygody w Lginiu”. W obozie udział wzięło dziesięciu harcerzy z Gminy Pieszyce,
natomiast blisko stu z całego powiatu dzierżoniowskiego. Dorośli wolontariusze przeprowadzili zajęcia plastyczne o tematyce
antyużywkowej, a uczestnicy obozu brali
każdego dnia udział w grach i zabawach
oraz zawodach sportowych.
Urząd Miasta i Gminy rok rocznie
wspiera Polskie Stowarzyszenie na rzecz
Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dzierżoniowie. Trzech
mieszkańców Gminy Pieszyce przebywa
na turnusie rehabilitacyjnym w Sarbinowie. Kuracjusze przez dwa tygodnie biorą
udział w indywidualnych, dostosowanych
do potrzeb zabiegach rehabilitacyjnych,
mających korzystny wpływ na poprawę
kondycji ﬁzycznej i zdrowia psychicznego
uczestników turnusu.
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Na letni obóz sportowy w Jarocinie
jadą także piłkarze wraz z kadrą trenerską
z Miejskiego Klubu Sportowego Pogoń
Pieszyce. Trzydziestu zawodników przez
siedem dni weźmie udział w treningach
sportowych, zajęciach na basenie, jak również zajęciach proﬁlaktycznych związanych z uświadamianiem dzieci i młodzieży
o szkodliwych działaniach alkoholu i narkotyków na organizm człowieka ze szczególnym uwzględnieniem sportowców.
Sierpień każdego roku należy do
„Świetlicy Środowiskowej Tęcza”, działającej przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszycach. Po kilkumiesięcznej
przerwie, dzieci na nowo mogły spotkać
się na zajęciach, które prowadzone były
przez cały sierpień. Spotkania świetlicowe to gry stolikowe, zabawy na sali gimnastycznej i na placu zabaw, to także piesze wędrówki po najbliższej okolicy.
Wypoczynek letni współﬁnansowany
jest ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W tym roku dotacje otrzymało pięć organizacji na łączną kwotę 27 495 zł.
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21 w SP nr 1 w Pieszycach
1 września uczniowie w całym kraju usłyszeli
pierwszy dzwonek. Dla dzieci i nauczycieli ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach było to wyjątkowe
rozpoczęcie roku szkolnego, ponieważ z podziałem na
dwa oddziały – budynek przy ul. Ogrodowej 23 i przy
ul. Mickiewicza 8.
W budynku głównym – przy ul. Ogrodowej 23 zostali uczniowie z klas I–V, natomiast do nowego budynku – przy ul. Mickiewicza uczęszczają uczniowie klas VI–VIII.
Łącznie naukę w roku 2020/2021 w Szkole Podstawowej
nr 1 w Pieszycach rozpoczęło 487 uczniów.

Godziny kursów autobusu szkolnego
Dojazdy:

Powrót:

7.10 – Rościszów – klasy I–VIII – SP 1 ul. Mickiewicza 8,
ul. Ogrodowa 23
7.15 – Kamionki – klasy VI–VIII – SP 1 ul. Mickiewicza 8
7.40 – Kamionki – klasy I–V – SP 1 ul. Ogrodowa 23
7.30 – Pieszyce Świdnicka – klasy I–VIII – SP 1 ul. Mickiewicza
8, ul. Ogrodowa 23
7.40 – Bratoszów, Piskorzów – klasy I–VIII – SP 1 ul. Mickiewicza 8, ul. Ogrodowa 23

13.55 – SP 1 ul. Ogrodowa 23 (klasy I–V) – Kamionki
13.55 – SP 1 ul. Ogrodowa 23 (klasy I–V) – Rościszów, Piskorzów, Bratoszów, Pieszyce Dolne
15.30 – SP 1 ul. Mickiewicza 8 (klasy VI–VIII) – Kamionki
15.30 – SP1 ul. Mickiewicza 8 (klasy VI–VIII) – Rościszów,
Piskorzów, Bratoszów, Pieszyce Dolne

Wieża widokowa na Wielkiej Sowie odzyska swój dawny blask
4
Niespełna 3 000 000 zł to kwota jaką w ramach
współpracy polsko-czeskiej udało się pozyskać Gminie Pieszyce na gruntowny remont wieży widokowej
na Wielkiej Sowie.
Oprócz typowo inwestycyjnych rzeczy związanych z infrastrukturą zarówno po stronie polskiej jak i czeskiej, turystyczny
projekt obejmuje również szereg działań marketingowych mających na celu promocję miasta Nová Paka i Gminy Bohuslavice nad Metuji oraz Gminy Pieszyce z Wielką Sową na czele
i Gór Sowich.
W ramach projektu w Kamionkach powstanie także rowerowa ścieżka typu „Singletrack” o długości ponad 15 km, oraz
nowy turystyczny szlak do Smoczej Jamy.
Projekt realizowany będzie w latach 2021–2023.
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Uczczono pamięć bohaterów II wojny światowej
O 4:45 rozpoczęły się w Pieszycach obchody
81. Rocznicy wybuchu II wojny światowej. W uroczystościach brała udział burmistrz Miasta i Gminy
Pieszyce Dorota Konieczna-Enozel, wiceburmistrz
Krzysztof Galiak, wicewojewoda dolnośląski Jarosław
Kresa, pieszyccy kombatanci, członkowie Stowarzyszenia Gór Sowich „Pasjonat”, 7 Drużyny Harcerskiej
„Iskra”, księża, mieszkańcy i radni.
1 września pod pomnikiem poświęconym „Żołnierzom
września zamęczonym w obozie niemieckim w Pieszycach”,
umiejscowionym na cmentarzu przy kościele pw. św. Jakuba Apostoła złożono kwiaty. Wartę honorową przy pomniku
pełnili żołnierze Grupy Rekonstrukcji Historycznej 58 pułku
piechoty. Wicewojewoda w swoim przemówieniu naświe-

tlił postać bohaterskiego żołnierza, walczącego w dniach
19/20 września o odbicie z rąk Niemców Zamościa, majora rezerwy Pawła Korytko. Jego bohaterską postawę docenili sami
Niemcy, którzy ciężko rannego przetransportowali samolotem
do szpitala we Wrocławiu, a następnie przywieźli do Pieszyc,
gdzie zmarł od poniesionych ran 3 grudnia 1939 roku. Przez
10 lat spoczywał na cmentarzu przy kościele świętego Jakuba,
a następnie zwłoki jego zostały przewiezione – wraz z innymi
polskimi żołnierzami września, którzy zmarli w pieszyckim
szpitalu do Wrocławia.
Żołnierzom września 1939
Przeciw wielkiej stanęli przemocy
Zbrojni wiarą, odwaga szaloną
Przez dni wiele walczyli i nocy
Swą Ojczyznę bronili zranioną
Wróg rozdziawił złowrogie swe paszcze
Wschód i zachód jednako złowrogi
Wiódł swe czołgi armaty i jaszcze
Skalał niebo i miasta i drogi
Nurkowały straszliwie stukasy
Z wyciem syren i rykiem motorów
Marły wioski, paliły się lasy
Gruz się sypał z burzonych klasztorów
Łatwe cele: cywile i domy
Buta Niemców, bestialstwo Moskali
Na jeźdźców sypały się gromy
Od pancernej odbiły się stali
Morze krwi, oceany niedoli
Dzielnym naszym żołnierzom zbawienie
I ta rana, co jeszcze wciąż boli
Choć kolejne już pokolenie
~Zdzisław Maciejewski

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
uprzejmie informuje, iż w terminie 1–20 października 2020 r.
zostanie przeprowadzony nabór wniosków na podejmowanie
i rozwój działalności gospodarczej oraz na projekt grantowy dla osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia ﬁnansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – poddziałanie
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Wszystkie szczegółowe informacje, ogłoszenia oraz dokumentację i procedury znajdą Państwo na naszej stronie www.partnerstwo-sowiogorskie.pl w zakładce PROW
2014–2020.
Serdecznie zapraszamy do składania wniosków.
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca

Środki będzie można pozyskać w ramach działania:
 podejmowanie działalności gospodarczej – limit środ-

ków 80 000,00 zł
 rozwój działalności gospodarczej – limit środków

300 000,00 zł
 projekt grantowy „Atrakcyjna infrastruktura” – nowe

lub przebudowane obiekty infrastruktury turystycznej
lub rekreacyjnej lub kulturalnej – 100 000,00 zł

„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 Lokalną Grupę Działania
„Partnerstwo Sowiogórskie”.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014–2020.
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Podglądamy pieszyckie inwestycje
Zakończona została rozbudowa z przebudową budynku świetlicy wiejskiej w Piskorzowie wraz infrastrukturą. Zadanie realizowane było od czerwca 2019 r.

6

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 (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.
Zakończono również prace I etapu przebudowy
ul. Świdnickiej. W ramach I etapu wyremontowano odcinek
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240 m od skrzyżowania z ul. Kościuszki do skrzyżowania
z ul. Martwą. Zakres zadania obejmuje sfrezowanie starej
i położenie nowej nawierzchni asfaltowej o łącznej długości
590 m. Etap II powinien zostać zakończony do końca września, jednak przed rozpoczęciem prac wykonana zostanie wymiana sieci wodociągowej przez WiK Dzierżoniów. Wartość
zadania to kwota 148 371,21 zł w całości ﬁnansowana z budżetu miasta.
Powstał plac zabaw przy Niepublicznej Szkole Podstawowej z oddziałami przedszkolnymi w Pieszycach. Zadanie
obejmuje 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 dzieci w różnym przedziale wiekowym.
Pod urządzeniami wykonano nawierzchnię bezpieczną piaskową z zachowaniem stref bezpieczeństwa. Ponadto wokół placu
zagospodarowano zieleń i trawnik, a całość ogrodzono wraz
z dojazdem z kostki betonowej. Na ten cel Gmina Pieszyce przeznaczyła 119 310 zł.
Obecnie trwają prace przy budowie wodociągu w Rościszowie. W ramach I etapu, który ma zostać zakończony
końca 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 1334,7 m,
w tym: 160 PE 1088,4 m, 110 PE 246,3 m. II etap będzie obejmował budowę sieci kanalizacyjnej wraz ze zbiorczą oczyszczalnią ścieków w Rościszowie dla budynków Rościszów
73–75k. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej będzie wykonana z rur PCW DN 200 i 160 mm wraz z odgałęzieniem do
poszczególnych budynków do granic posesji. Na końcu sieci

przy budynku 73 w miejscu istniejącej lokalnej oczyszczalni ścieków zostanie wybudowana mechaniczno-biologiczna
oczyszczalnia ścieków wraz z wewnętrzna linią zasilającą.
Drugi etap realizowany będzie w pierwszej połowie przyszłe-

go roku. Wartość inwestycji to kwota 2 000 000 zł (dokładnie
2355589,00 zł) z czego 1 498860,00 zł to kwota doﬁnansowania w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014–2020.

„Czyste Powietrze” program priorytetowy
Zapraszamy mieszkańców Gminy Pieszyce na
spotkanie mobilne w Miejskiej Bibliotece Publicznej
– Centrum Kultury w Pieszycach.
Czyste Powietrze” to kompleksowy program, którego celem
jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji
pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Działania te mogą nie tylko pomóc chronić środowisko naturalne i zdrowie mieszkańców,
a także przynieść oszczędności ﬁnansowe w budżecie domowym.
Budżet projektu wynosi 103 mld złotych, z czego doﬁnansowania stanowią 63,3 mld złotych. Pozostała część w kwocie
39,7 mld złotych dostępna będzie w formie pożyczki.
Program skierowany jest do osób ﬁzycznych posiadających
prawo własności lub będących współwłaścicielami jednorodzinnego budynku mieszkalnego.
W przypadku istniejących budynków mieszkalnych ﬁnansowane będą wydatki na wymianę źródeł ciepła starej generacji
opalanych węglem na:
węzły cieplne;
kotły na biomasę;
systemy ogrzewania elektrycznego;
kotły gazowe kondensacyjne
pompy ciepła
Zakres przedsięwzięcia może obejmować również termomodernizację i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej
i elektrycznej, tj. kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych.
Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to
53 tys. zł. Jeśli koszty realizacji inwestycji przekroczą 53 tys. zł,
dodatkowe koszty mogą być doﬁnansowane w formie pożyczki.
Program „Czyste Powietrze” realizowany będzie do
2029 roku, przy czym zobowiązania rozumiane jako podpisywanie umów o doﬁnansowanie podejmowane będą do 31.12.2027 r.,


a środki wydatkowane będą do
30.09.2029 r. Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do
30 miesięcy od daty złożenia
wniosku o doﬁnansowanie, lecz
nie później niż do 30.06.2029 r.
Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski są rozpatrywane przez właściwie terytorialnie, ze względu na
usytuowanie budynku, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) zgodnie z kolejnością
wpływu wniosków.
Harmonogram spotkań mobilnych
w miesiącu październiku:
DATA

MIEJSCE

GODZINA

GMINA

01.10.2020 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY,
BIBLIOTEK I SPORTU,
UL. WROCŁAWSKA 1, 58-210 ŁAGIEWNIKI

13.00–15.15

GMINA
ŁAGIEWNIKI

06.10.2020 r.

URZĄD MIASTA NIEMCZA, RYNEK 10,
58-230 NIEMCZA, SALA POSIEDZEŃ

13.00–15.15

GMINA
NIEMCZA

08.10.2020 r.

BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY DZIERŻONIÓW,
UL. KOLEJOWA 12B, 58-116 MOŚCISKO

17.00–19.00

GMINA
DZIERŻONIÓW

12.10.2020 r.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,
UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA 37, 58-250 PIESZYCE

13.00–15.15

GMINA
PIESZYCE

13.10.2020 r.

BIELAWSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
UL. WOLNOŚCI 24, 58-240 BIELAWA

13.00–15.15

GMINA
BIELAWA

15.10.2020 r.

SALA WIEJSKA, UL. GŁÓWNA 28,
58-203 PIŁAWA DOLNA

17.00–19.00

GMINA
DZIERŻONIÓW

19.10.2020 r.

URZĄD MIASTA PIŁAWA GÓRNA,
UL. PIASTOWSKA 69,
58-240 PIŁAWA GÓRNA, SALA POSIEDZEŃ

13.00–15.15

GMINA
PIŁAWA GÓRNA

22.10.2020 r.

ŚWIETLICA WIEJSKA, SOKOLNIKI 28,
58-210 ŁAGIEWNIKI

13.00–15.15

GMINA
ŁAGIEWNIKI

27.10.2020 r.

BIELAWSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI,
UL. WOLNOŚCI 24, 58-240 BIELAWA

13.00–15.15

GMINA
BIELAWA

29.10.2020 r.

FILIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
GMINY DZIERŻONIÓW,
UL. PIASTOWSKA 1, 58-211 UCIECHÓW

17.00–19.00

GMINA
DZIERŻONIÓW









55 000 zł na sprzęt informatyczny dla pieszyckich szkół
W ramach projektu Zdalna Szkoła + Gmina Pieszyce otrzymała blisko 55 000 zł na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów i nauczycieli.
Gmina Pieszyce otrzymała doﬁnansowanie w kwocie
54 99, 93 zł na zakup sprzętu informatycznego dla szkół
w ramach realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020 oś. I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Działanie 1.1. Wyeliminowanie terytorialnych różnic
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Zdalna Szkoła + dla Szkoły Podstawowej nr 1 im. PHOP w Pieszycach oraz Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi w Pieszycach.
W ramach tych środków został zakupiony sprzęt komputerowy (laptopy, myszki bezprzewodowe, słuchawki z mikrofonem) dla nauczycieli i uczniów, w tym dla uczniów z rodzin

wielodzietnych, znajdujących się w trudnej
sytuacji
materialnej
z przeznaczeniem na
przystąpienie do zdalnej nauki.
To kolejna dotacja
jaką udało się pozyskać Gminie Pieszyce.
W kwietniu br. Otrzymaliśmy środki rzędu
60 000 zł, wówczas
zostało
zakupionych
19 laptopów i myszek
wraz z dostępem do Internetu.
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Konsultacje dla organizacji pozarządowych
Od dwóch lat w nawiązaniu do umowy partnerskiej dotyczącej współpracy pomiędzy Powiatem Dzierżoniowskim a gminami powiatu dzierżoniowskiego w zakresie współpracy na rzecz trzeciego sektora naszego
Powiatu, Fundacja Merkury z Wałbrzycha prowadzi punkt doradczo-szkoleniowy dla naszych organizacji.
W ramach tej oferty prowadzone są
porady w następującym zakresie:




pozyskiwanie funduszy na działania
(ze źródeł krajowych i zagranicznych),
pisanie i rozliczanie projektów,
sprawozdawczości,









elementów księgowości,
obowiązujących przepisów prawnych i obowiązków formalnych,
wspierania i promowania uczestnictwa organizacji w partnerstwach,
prowadzenie bieżącej działalności
organizacji,







zatrudnienie personelu oraz współpracy z wolontariuszami,
wspieranie współpracy między organizacjami a instytucjami publicznymi,
zakładanie i likwidowanie organizacji.

Konsultacje prowadzone są w w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ulicy Świdnickiej 38, na
II piętrze w pokoju 216 w godzinach od
14.00 do 18.00, po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym lub osobistym, tj.:


7 października 2020 r. (środa)



21 października 2020 r. (środa)



17 listopada 2020 r. (wtorek)



26 listopada 2020 r. (czwartek)



8 grudnia 2020 r. (wtorek)



17 grudnia 2020 r. (czwartek)

29 grudnia 2020 r. (wtorek).
Poradnictwo prowadzone jest podczas dyżurów 2 razy w miesiącu, a także na bieżąco doradztwo telefoniczne
i mailowe w zakresie różnych aspektów
funkcjonowania organizacji pozarządowych.
Całość zadania koordynuje Wydział
Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, kontakt: tel.74 832 52 29, e-mail:
so@pow.dzierzoniow.pl.
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Powszechny Spis Rolny 2020 – „Spiszmy się jak na rolnika
przystało”
Na terenie całego kraju w terminie od 1 września do 30 listopada
2020 r. przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Rolny. Spis rolny jest
jedynym badaniem statystycznym dostarczającym szerokiego zakresu
informacji o gospodarstwach rolnych na wszystkich szczeblach podziału
terytorialnego kraju. Dane ze spisu są wykorzystywane do oceny zastosowanych i kreowania nowych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej, w tym sposób jej ﬁnansowania.

Jakie pytania usłyszą rolnicy
w trakcie spisu?
Dokładny zakres informacji zbieranych w PSR 2020 dostępny jest w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 31 lipca 2019 r.
o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.
(Dz.U. poz. 1728).

analiza zmian jakie zaszły w rolnictwie na przestrzeni ostatnich
10 lat;
wykonanie zobowiązań Polski
w zakresie dostarczenia informacji
na potrzeby organizacji międzynarodowych – EUROSTAT, FAO,
OECD;
aktualizacja statystycznego rejestru
gospodarstw rolnych i przygotowanie operatów do pogłębionych
badań reprezentacyjnych z zakresu
rolnictwa w kolejnych latach.

W spisie rolnym będą zbierane
dane, dotyczące m.in.:
osoby kierującej gospodarstwem
rolnym;
położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych;
osobowości prawnej;
typu własności użytków rolnych;
produkcji ekologicznej;
rodzaju użytkowanych gruntów;
powierzchni zasiewów według
upraw;

Podstawowe cele Powszechnego
Spisu Rolnego:
zapewnienie bazy informacyjnej
o gospodarstwach rolnych i związanych z nimi gospodarstw domowych, koniecznej dla realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki
rolnej i społecznej na wsi;
dostarczenie informacji niezbędnych do planowania polityki żywnościowej, trendów hodowli zwierząt
gospodarskich, struktury zasiewów
upraw rolnych;
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powierzchni nawadnianej;
zużycia nawozów mineralnych i organicznych;
pogłowia zwierząt gospodarskich
według grup wiekowo-użytkowych;
rodzaju budynków gospodarskich;
liczby maszyn i urządzeń w gospodarstwie rolnym;
wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego
gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Kto podlega spisowi rolnemu?
Spis będzie prowadzony w gospodarstwach indywidualnych oraz w gospodarstwach rolnych osób prawnych i jednostek
organizacyjnych niemających osobowości prawnej. W przypadku gospodarstw
rolnych osób ﬁzycznych (gospodarstwa
indywidualne) spisem rolnym zostaną objęte wszystkie gospodarstwa rolne o powierzchni 1 ha użytków rolnych i więcej,
a także gospodarstwa o powierzchni poniżej 1 ha użytków rolnych prowadzące
działy specjalne produkcji rolnej lub produkcję rolną o następującej skali:
0,5 ha – dla plantacji drzew owocowych;
0,5 ha – dla krzewów owocowych;






0,5 ha – dla warzyw gruntowych;



0,5 ha – dla truskawek gruntowych;



0,5 ha – dla chmielu;



0,3 ha – dla szkółek sadowniczych;



0,3 ha – dla szkółek ozdobnych;



0,1 ha – dla tytoniu;



5 sztuk – dla bydła ogółem;



20 sztuk– dla świń ogółem;



5 sztuk – dla loch;



20 sztuk – dla owiec ogółem;



20 sztuk – dla kóz ogółem;



100 sztuk – dla drobiu ogółem;



10 sztuk – dla zwierząt dzikich
utrzymywanych w warunkach fermowych.

Ogrody działkowe nie spełniają powyższych kryteriów, więc nie będą objęte
spisem rolnym.
W jakiej formie zostanie przeprowadzony spis rolny?
Podstawową metodą realizacji spisu
powszechnego będzie samospis internetowy – każdy rolnik będzie mógł dokonać
spisu we własnym domu, na własnym
urządzeniu mającym połączenie z Internetem, za pośrednictwem interaktywnej
aplikacji dostępnej na stronie interneto-

wej Głównego Urzędu Statystycznego.
Uzupełniającą metodą udziału w spisie
będzie wywiad telefoniczny (przeprowadzany przez rachmistrza telefonicznego)
oraz wywiad bezpośredni (przeprowadzany przez rachmistrza terenowego, który
odwiedzi gospodarstwo rolne pod warunkiem, że pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna w kraju). Rolnicy nie posiadający w domu dostępu do Internetu będą
mieli zapewniony dostęp do pomieszczeń
wyposażonych w sprzęt komputerowy
z dostępem do Internetu w lokalu gminnego biura spisowego.
Bezpieczeństwo danych:
Spisy, tak jak wszystkie prowadzone przez GUS badania statystyczne, realizowane są z zachowaniem wysokich
standardów bezpieczeństwa, w oparciu
o nowoczesne techniki teleinformatyczne.
Narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa stosowane przez statystykę
publiczną spełniają najwyższe standardy
i zapewniają pełną ochronę gromadzonych informacji.
Dane pozyskane podczas spisów
mogą być wykorzystywane wyłącznie do
opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez
służby statystyki publicznej.
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Maria Duziak – 101-letnia mieszkanka Pieszyc
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Pani Maria Duziak jest jedną z najstarszych – a może i najstarszą
mieszkanką Pieszyc. Urodziła się 1 sierpnia 1919 roku w Sokolnikach
koło Lwowa, gdzie jej rodzice Antoni i Alojza posiadali spore – jak na
ówczesne warunki gospodarstwo rolne składające się z około dwunastu
mórg pola ornego oraz łąk i pastwisk.
Sokolniki były dużą wioską zamieszkałą prawie wyłącznie przez ludność
polską. Zwyczajowo były podzielone na
Dolne i Górne i jak można dowiedzieć
się z dostępnych w Internecie materiałów
źródłowych, mieszkańcy jednych i drugich nie przepadali za sobą. Bywało, że
przy spotkaniach w ruch szły pięści czy
też kołki wyrwane z płotów.
Pani Maria, mimo swojego sędziwego wieku pamięta doskonale numer
swojego domu – 594, a wcale nie był
to ostatni dom w Sokolnikach Dolnych.
Była to więc duża wieś, co miało przełożenie na bezpieczeństwo jej mieszkańców w czasach mordów dokonywanych
na Polakach przez bandy Banderowców
i Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów
OUN. Nie znaczy to, że wszyscy mieszkańcy przeżyli w spokoju okres wojny
jak i ten, który nastąpił bezpośrednio
po jej zakończeniu. Kilka rodzin zostało
wywiezionych przez Rosjan na Syberię.
Zdarzały się pojedyncze morderstwa do-

konywane przez Ukraińców, ale takich
napadów jakie miały miejsce na Wołyniu
nie było.
Dom pani Marii – jak i większość we
wiosce zbudowany był z gliny mieszanej
z plewami i pokryty blachą, na zakup której ojciec wziął pożyczkę w Kasie Stefczyka. Było też sporo domów krytych strzechą oraz nieco budynków murowanych.
Wieś posiadała własny kościół, w którym
proboszczem był ksiądz Barycki. Umiał
on zjednywać sobie paraﬁan i skłaniać ich
do życia duchownego, bowiem przed wojną kilka dziewcząt z Sokolnik wstąpiło do
klasztoru. Były też powołania młodych
chłopców do seminarium duchownego.
W Sokolnikach była Siedmioklasowa Publiczna Szkoła Podstawowa imienia króla
Władysława Jagiełły, do której uczęszczała zarówno Pani Maria jak i sześcioro
jej rodzeństwa: Bronisława, Rozalia, Jadwiga, Zoﬁa, Agnieszka i brat Tadeusz.
Znajdowała się w dużym, murowanym
budynku a jej kierownikiem był pan Czarnr 3 (297) / 2020

necki. Nauczycielkami były: żona pana
Czarneckiego i pani Sanocka. W szkole
lekcji religii uczył ksiądz Barycki. Lekcje zaczynały się i kończyły modlitwą.
W młodszych klasach dzieci używały do
pisania tabliczki i rysiku. W starszych
używały stalówek z obsadkami. Atrament
był w kałamarzach na pulpitach ławek.
Życie kulturalne wsi toczyło się w Domu
Ludowym, który posiadał własny zespół
muzyczny oraz chór. Czasami odbywały
się tam festyny, ale nie w każdą niedzielę i tylko latem. Młodzieży było bardzo
dużo, bo w każdym prawie domu było
po kilkoro a czasem nawet kilkanaścioro dzieci. Młodzież bogatsza przeważnie
pozostawała w domach, natomiast dużo
młodzieży z ubogich rodzin wyjeżdżało
z Sokolnik.
Układali sobie życie we Lwowie
bądź też jechali dalej. Część mieszkańców wioski, którzy nie mieli dużo pola,
pracowała we Lwowie i uprawiała swoje niewielkie poletka a więc nędzy we
wiosce – poza jakimiś pojedynczymi
wypadkami nie było. Ojciec pani Marii
był rzutkim, zapobiegliwym gospodarzem. Wykorzystywał bliskość dużego
miasta sprzedając w nim płody rolne.
Pani Maria wspomina, że po porannym
udoju brała dwie bańki dziesięciolitrowe mleka i szła z nimi około czterech
kilometrów do Lwowa roznosząc je po
domach stałych odbiorców. Przychodziła z tej wyprawy bardzo zmęczona,
ale o odpoczynku w czasie dnia nikt nie
myślał. Była najstarsza z rodzeństwa
i miała najwięcej obowiązków. Ponadto
obok domu był duży ogród, gdzie hodowane były warzywa z przeznaczeniem
na sprzedaż. Nieraz ojciec woził końmi na targ cały wóz wczesnej kapusty,
którą mieszkańcy miasta bardzo chętnie kupowali. Najlepszy zarobek był
w okresie żniw, kiedy mało kto jeździł
sprzedawać swoje plony. Ojciec sadził
dużo wczesnych ziemniaków. Sam szedł
z mamą żąć zboże, a wszystkie dzieci
kopały w tym czasie ziemniaki na sprzedaż. W czerwcu i lipcu dzieci zbierały
maliny, których też mieli spore poletko. Trzeba było wstawać wcześnie rano
aby były świeże. Na tych malinach też
był dobry zarobek. Kilkunastoletnich
dziewcząt nie omijały prace przy żniwach. Pani Maria żęła zboże sierpem.
Wolała to niż wiązać snopy po kosie,
chociaż taka praca też nie była jej obca.
Takie zboża jak: żyto, pszenica i jęczmień wiązało się w snopy od razu po
zżęciu, przy czym do związania jęczmienia trzeba było ukręcić powrósło,

bowiem jego łodygi są krótkie. Owies po
zżęciu leżał dwa trzy dni nie związany
aby łodygi nieco zmiękły. Łatwiej było
wówczas kręcić powrósła. Ojciec młócił
zboże jeszcze tradycyjną metodą czyli
cepem. Sąsiad miał już swoją młocarnię. Wybudował też specjalny spichrz na
zboże. Ale on miał więcej ziemi.
W domu jadło się przeważnie to co
zostało wyhodowane w gospodarstwie:
zacierki na mleku, kartoﬂe z kwaśnym
mlekiem, kapustę, ale też kaszę jaglaną
czy gryczaną. Chleb mama piekła w piecu
chlebowym, który był połączony z płytą
do gotowania posiłków. Z jednej strony były drzwiczki do pieca chlebowego
a z drugiej palenisko kuchenne. To nie był
już taki piec jak w niektórych starszych
domach krytych jeszcze strzechą. Nie
było na nim miejsca do spania. Wszyscy
spali w łóżkach. Dzięki zapobiegliwości ojca mieli względny dobrobyt, ale
wszyscy musieli bardzo ciężko pracować. W biedniejszych rodzinach młode
dziewczyny były wysyłane do bogatych
gospodarzy na służbę, gdzie też ich nikt
nie oszczędzał.
Już od jesieni czekali na święta Bożego Narodzenia, które zawsze były obchodzone bardzo uroczyście. Ubierali
choinkę, ale została też zachowana dawna
tradycja. W rogu pokoju obowiązkowo
musiał stać „dziad”, czyli snop żyta.
Latem 1939 roku dużo mówiło się
o wojnie. Ludzie bardzo się bali, ale mieli
nadzieję, że do niej nie dojdzie. Pod ko-

niec sierpnia w okolicy Sokolnik pojawili
się ułani. Było to zgrupowanie Szóstego Pułku Ułanów Kaniowskich. Teraz
to już na pewno będzie wojna mówili
między sobą. Nie mylili się. Pani Maria
nie pamięta daty, ale za to doskonale pamięta pierwsze bombardowanie Lwowa.
Szczęśliwie była wówczas na łące, a tym
samym nie stanowiła celu dla bombardujących samolotów. Takiego szczęścia nie
mieli niektórzy mieszkańcy Sokolnik,
którzy wybrali się tam sprzedawać swoje
produkty. Kilkoro z nich zostało zabitych.
Wraz z wybuchem wojny skończył się
względny dobrobyt. Zarówno Rosjanie
jak i Niemcy zabierali resztki żywności.
Ludzie głodowali. Niektórzy mieli swoje żarna i mielili mąkę na chleb, ale było
to zabronione. Można było traﬁć za to na
Sybir.
– Jedne „dobre” i drugie „dobre”
skwitowała pani Maria pytanie jak żyło
się pod okupacją sowiecką i niemiecką
– która była gorsza.
W czasie wojny życie toczy się innymi torami, ale przecież musi się jakoś żyć.
Traﬁł się młody wdowiec z trójką dzieci
– Jakub Duziak i pani Maria wyszła za
mąż.
Uśmiechnęła się leciutko mówiąc
o tym.
– To były inne czasy, liczyły się morgi. Ponadto mąż pracował jako kowal, co
przynosiło mu dodatkowy dochód. Nie
musiała się dorabiać od zera. Swoich
dzieci nie ma. Zajęła się dziećmi męża.

Nie pamięta, kiedy dostali nakaz wyjazdu
do Polski. Rodzice wyjechali wcześniej,
a ona z mężem i dziećmi za nimi. Czasy
były ciągle jeszcze niespokojne. Ukraińcy
mordowali pojedyncze osoby. Nie było na
co czekać. Traﬁli do Strzelec Opolskich.
Potem jeszcze w inne miejsce i w końcu
do Pieszyc.
– Moje pasierby już nie żyją, mówi
pani Maria. Jest jeszcze jedna siostra.
Mieszkająca w Bielawie Jadwiga Piwko.
Reszta rodzeństwa też już nie żyje.
Cóż mogę dodać od siebie?
Spotkałem bardzo uroczą starszą
panią. Uśmiechniętą i pogodną, która
wiedzie życie przy boku kochającej ją
wnuczki. Jestem wdzięczny mojemu
znajomemu panu Eugeniuszowi, który
zadzwonił do mnie i znając moje zainteresowania Kresami powiadomił, że
mamy w Pieszycach taką „perełkę”,
żywe źródło wiadomości o tamtych dalekich już czasach.
Rozmawiając z panią Marią spytałem
w pewnej chwili, czy nie czuje się zmęczona.
– Ależ skąd? Pan myśli, że ja jestem
taka słaba?
Przez te sto lat mojego życia zawsze
było jako tako. Ta ostatnia jedynka to tak
mnie teraz wkurza!
Trudno się dziwić. Pierwszego listopada ubiegłego roku spadła z wysokich
schodów. Stare drzewa zrastają się wolno,
ale za to solidnie.
~Zdzisław Maciejewski

Komunikat o zasadach funkcjonowania SPZOZ
Przychodni Miejskiej w Pieszycach od 21 września 2020 roku
Przychodnia Miejska w Pieszycach dziękuje wszystkim swoim Pacjentom za odpowiedzialne dostosowanie się do trybu działania pozwalającego ograniczyć zagrożenie COVID-19. To dzięki dyscyplinie
Nas wszystkich możemy poszerzyć dostęp do wielu świadczeń medycznych.
Prosimy Państwa o zapoznanie się
z zasadami korzystania z naszej
pomocy:


POZ i poradnie specjalistyczne, gabinet stomatologiczny dla dorosłych
udzielają świadczeń zdrowotnych
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00–18:00.

Przed przyjściem do przychodni prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny:
74 836 53 62 lub 74 836 50 30.
Skorzystanie z kriokomory, basenu lub zabiegów rehabilitacyjnych
możliwe jest po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu – telefon:
74 306 71 37.








Wykonanie testu na obecność
przeciwciał COVID-19 – telefon:
74 306 71 32.
Gabinet stomatologiczny dla dzieci
działa przy Szkole Podstawowej nr
1 w Pieszycach. Przed wizytą konieczny jest kontakt telefoniczny:
74 836 53 62 lub 74 836 50 30.
Osoby, które mają objawy ewentualnego zakażenia koronawirusem
(temperaturę ciała powyżej 38°C,
kaszel i duszności oraz utratę węchu
lub smaku) powinny kontaktować
się z przychodnią telefonicznie albo
bezpośrednio z Sanepidem w Dzierżoniowie: tel. 74 832 33 33 (po gonr 3 (297) / 2020

dzinach urzędowania: 781 556 033)
lub oddziałem zakaźnym wałbrzyskiego szpitala: tel. 74 648 98 06.
Rejestracja do lekarzy podstawowej
opieki zdrowotnej (POZ) w okresie
zbiegu zachorowań na grypę i Covid-19:
Wizyty do lekarzy POZ oraz pediatry rejestrowane są z co najmniej
jednodniowym wyprzedzeniem.


Rejestracji można dokonać:
Telefonicznie – dzwoniąc pod numer: 74 836 53 62 lub 74 836 50 30,
E-mail – wysyłając wiadomość na
adres: teleporady@przychodniapieszyce,
On-line przez stronę przychodniapieszyce.pl (przed skorzystaniem
z tej formy rejestracji, konieczna
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jest wizyta w przychodni, aby otrzymać login i hasło)
Jeżeli pacjent chce videoporady
powinien zgłoś to podczas rejestracji i podać swój e-mail, który użył
do zakładania konta na Skype albo
Hangouts.
Wizyta w przychodni osób zarejestrowanych do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
poprzedzona jest kontaktem telefonicznym. Lekarz dzień przed
planowaną wizytą zadzwoni do
pacjenta. Nie dotyczy to osób
zgłaszających się do przychodni
potrzebujących natychmiastowej
pomocy ze względu na zagrożenie
życia lub zdrowia albo stan zdrowia pacjenta, a także osób nie mający objawów infekcji, w szczególności COVID-19.
Lekarze (zarówno podstawowej
opieki zdrowotnej, jak i pediatrzy) telefonicznie kontaktują się
z pacjentami. Podczas teleporady
pacjent może uzyskać zalecenia dotyczące postępowania w chorobie,
e-receptę, e-zwolnienie, e-skierowanie. Lekarz na podstawie rozmowy z pacjentem decyduje o konieczności bezpośredniej wizyty
w przychodni. Podczas teleporady/
wizyty lekarz może skierować pa-

cjenta na test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2.
TELEWIZYTA:
Lekarz POZ zadzwoni do Pacjenta
w dniu i o godzinie, którą podano
podczas rejestracji;
Jeżeli podczas rejestracji Pacjent
zgłosił chęć rozmowy video, lekarz
skontaktuje się przy pomocy Skype
albo Hangouts.







PRZED WIZYTĄ W PRZYCHODNI
MIEJSKIEJ:
Rejestracja oraz wizyta w gabinecie
specjalistycznym, u stomatologa
i rehabilitacji odbywa się zgodnie
z graﬁkiem pracy poszczególnych
gabinetów, na pierwszy możliwy
termin.
Dla pacjentów wyznaczone zostały miejsca oczekiwania na wizytę. Liczba miejsc jest ograniczona,
dlatego preferujemy wizytę w Przychodni o umówionej godzinie – należy przyjść do 10 minut przed godziną wizyty.







W CZASIE WIZYTY:
Pacjenci przychodzą na umówioną
godzinę i są przed wejściem na teren przychodni informowani o zasadach dalszego postępowania.
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Osoby towarzyszące będą wpuszczane na teren przychodni wyłącznie w sytuacjach niezbędnych
(ograniczenie nie dotyczy opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych, ale prosimy o ograniczenie
liczby osób towarzyszących naszym
pacjentom).
Na terenie przychodni obowiązuje
stosownie środków ochrony osobistej (masek, zalecane jest korzystanie z rękawiczek) i poruszanie się
oraz przebywanie zgodnie ze wskazaniami personelu (m.in. ze względu na regułę dystansu społecznego
– 2 m – ograniczona jest możliwości oczekiwania na wizytę przy gabinetach). Prosimy także o zabranie
z sobą długopisu.
Na terenie przychodni wyznaczono
strefy izolacji na wypadek pojawienie się osób z podejrzeniem COVID-19.

DODATKOWE INFORMACJE:
Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji dotyczących pracy Przychodni Miejskiej, a także bezpiecznych zachowań w czasie epidemii
– prosimy o kontakt e-mailowy: biuro@
przychodniapieszyce.pl lub telefoniczny:
74 836 53 62, 836 50 30.
Dbajmy o siebie i innych!

Dekarbonizacja 2030
Samorządowcy Subregionu Wałbrzyskiego w poniedziałek, 28 września podpisali deklarację, w której zobowiązali się do stopniowej dekarbonizacji
i odejścia od stosowania stałych paliw kopalnych do
2030 roku.
Podpisana przez przedstawicieli ponad trzydziestu samorządów deklaracja dotyczy nie tylko odejścia od paliw kopalnych,
ale także mówi o potrzebie wykorzystania odnawialnych źródeł
energii oraz wodoru w transporcie. Wspólne działanie ma znaleźć odzwierciedlenie w pozyskiwaniu funduszy unijnych.
Poza kwestią wizerunkową, za deklaracją stoi też twardy rachunek zysków i strat. – Mamy w tej chwili w Polsce najdroższą
energię elektryczną w Europie, jest dlatego tak droga ponieważ
jest obciążona opłatami za emisję dwutlenku węgla. Energia

z elektrowni opalanych węglem brunatnym jest droższa od energii
z elektrowni opalanych węglem kamiennym z uwagi na generowane zanieczyszczenia atmosfery. Przyszłość działania elektrowni
i kopalni w Koninie ma perspektywę 2–3 lat ponieważ za chwilę
tej energii nikt nie będzie chciał kupować, bo będzie mógł wybrać
tańszą. Rynek energii w Europie jest regulowany, ale będzie coraz mniej regulowany. Wtedy się okaże, że nie są nawet potrzebne
plany zamykania kopalń, czy też zamykania elektrowni węglowych. One po prostu nie będą mogły sprzedać swoich produktów
– wspominał prezydent Wałbrzycha, Roman Szełemej.
We wdrażaniu konkretnych rozwiązań niezbędne będą środki
zewnętrzne bo gminy same nie udźwigną ciężaru przeobrażenia
energetycznego. Największe nadzieje wiąże się z Funduszem
Sprawiedliwej Transformacji, dlatego samorządowcy apelują do
organów unijnych o zwiększenie nakładów na ten program.

Fot. Radio Wrocław
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UWAGA!
Zmiana organizacji ruchu
Królowej Jadwigi i Bieleckiego
Informujemy, że z dniem 30 września 2020 r. na
stałe zostaje wprowadzona zmiana organizacji ruchu
ulic Królowej Jadwigi i Księdza Prałata Franciszka
Bieleckiego.
Ulicą Królowej Jadwigi poruszać się będziemy z ulicy Ogrodowej w kierunku ulicy Kopernika, natomiast Franciszka Bieleckiego z ulicy Kopernika w kierunku ulicy Ogrodowej.
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Nowe punkty monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Pieszyce
Na terenie Gminy Pieszyce trwa instalacja systemów monitoringu wizyjnego. Nowe punkty monitoringu skupione będą przede wszystkim na kontroli prawidłowego użytkowania Gniazd Selektywnej Zbiórki
Odpadów.
Monitoringiem objęte zostaną punkty, przy których najczęściej pojawiają się problemy z porządkiem: Dolna 4, Świdnicka 8, Nadbrzeżna 30, Nadbrzeżna 2, Zamkowa 1, Zamkowa 16,
Zamkowa 33, Dworcowa Górna, Kamionki 12.
W niedalekiej przyszłości planujemy rozbudowę systemu monitorowania o kolejne miejsca. Przypomnijmy, że
do tej pory monitoringiem objęte zostały: skwer przy sta-

wie przy ul. 1 Maja, Orlik, przystanki „urząd miejski” na
ul. Ogrodowej i Kościuszki, street workout przy ul. Ogrodowej 25 oraz przejścia dla pieszych w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 1, basen miejski oraz wiata przy ul. Hermana. Ponadto system kamer działa również w budynku szatniowym
na stadionie miejskim, na terenie SP1, przedszkola i żłobka
publicznego, miejskiej biblioteki publicznej – centrum kultury oraz ﬁlii w Rościszowie, w obrębie Urzędu Miasta i Gminy, a także w Ośrodku Pomocy Społecznej i placu zabaw przy
ul. Lipowej.
Jeszcze w tym roku usprawniony zostanie również monitoring na Wielkiej Sowie, dzięki czemu możliwy będzie podgląd
z poziomu urządzeń mobilnych.
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Trwają prace związane z przebudową ul. Rolnej
Trwają prace związane z przebudową drogi dojazdowej do
gruntów rolnych na ul. Rolnej w Pieszycach – Etap I.
Zadanie pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów
rolnych ul. Rolna w Pieszycach” współﬁnansowane w ramach dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wys.
105 000,00. jako drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Całość
inwestycji to blisko 300 000 zł. Przebudowa dotyczy drogi asfaltowej o długości 500,00 m i 5,00 m szerokości. Wykonano
odwodnienie w postaci oczyszczenia rowów i montażu korytek
betonowych o długości 230 m.
W chwili obecnej droga, rowy i korytka zostały zrealizowane. Wykonawca obecnie wykonuje pobocza i prace porządkowe.
Termin realizacji umowy 09.10.2020 r.
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Ruszyła Świetlica Środowiskowa Tęcza

Informujemy, że od września 2020 r. organizację
zajęć świetlicy środowiskowej Tęcza przy Ośrodku
Pomocy Społecznej w Pieszycach ul. Kopernika 124
przejmuje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, oddział miejski Dzierżoniów.
Świetlica jest czynna w godzinach od 13:30 do 17:30.
Dzieci mogą przychodzić do świetlicy samodzielnie lub być
przyprowadzane przez rodziców. Podobnie jak w latach po-

Spotkanie historyczne
harcerzy z kombatantami
Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych koło w Pieszycach gościł Drużynę Harcerską „Iskra” wraz z panią podharcmistrz Edytą Kargul. Miejscem spotkania było Muzeum Kamionki, gdzie młodzież zapoznała się z przedmiotami codziennego użytku jakich używali ich
pradziadkowie, oraz z legendą związaną z budynkiem muzeum,
który na przestrzeni stuleci pełnił kilka funkcji. Dzięki dotacji
uzyskanej od pani burmistrz Doroty Koniecznej-Enozel mogliśmy ugościć harcerzy poczęstunkiem z grilla, a oni odwdzięczyli
się piosenkami harcerskimi śpiewanymi przy dźwiękach gitary.

przednich istnieje możliwość odbioru dzieci ze szkolnego autobusu zatrzymującego się przy budynku OPS, który odwozi
dzieci do Kamionek. Wychowawca świetlicowy odbiera dzieci
z przystanku według ustalonej wcześniej listy. Zajęcia świetlicowe rozpoczęły się 28 września 2020 r. Wszelkie informacji
na temat zapisów dziecka na świetlice są udzielane pod numerem telefonu: 74 836 52 45.
Zapraszamy!
TPD

Powszechny Spis Rolny:
wstrzymany do odwołania
spis w terenie
Informujemy, że realizacja spisu PSR 2020 w terenie na obszarze całego kraju zostaje wstrzymana do odwołania z powodu sytuacji zagrożenia epidemią COVID-19. Oznacza to, że
rachmistrzowie spisowi nie mogą realizować spisu w terenie,
natomiast będą realizować tylko i wyłącznie wywiady telefoniczne dla przydzielonych punktów widocznych w aplikacji.

Warszawa, 30 września 2020 r.
Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.
W związku z utrzymującym się wysokim poziomem zarchorowań,
spowodowanych pandemią COVID-19, podejmuję decyzję o prowadzeniu przez rachmistrzów spisowych wyłącznie wywiadów
telefonicznych w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do
realizacji, z wykorzystaniem otrzymanych urządzeń mobilnych.
Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października
2020 r. do odwołania.
Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich
przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie przesłana odrębnym komunikatem.
/-/ Janusz Dygaszewicz
Z-ca Generalnego Komisarza Spisowego
Dyrektor Centralnego Biura Spisowego
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Autorskie Studio Piosenki
ruszyło pełną parą!
Jeśli chcielibyście jeszcze dołączyć do ASP, to właśnie teraz
słyszycie ostatni dzwonek! Możecie się jeszcze zgłosić do Miejskiej Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach
(gdzie zajęcia odbywają się w poniedziałki i czwartki)!
Instrumentaliści, wokaliści, beatmakerzy, czekamy
na Was i zapraszamy serdecznie!
Październik miesiącem seniora w Miejskiej Bibliotece
Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach
Szczegóły: www.ck-pieszyce.pl
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