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Przedszkole jak marzenie
Jeszcze kilka lat temu w Pieszycach
o takim żłobku i przedszkolu można
było tylko pomarzyć. Dziś zapraszamy
Państwa do zwiedzania nowego obiektu
w Pieszycach.
Dzięki pozyskaniu zewnętrznych funduszy w ramach Regionalnego Programu
O p e r a c y j n e g o d l a Wo j e w ó d z t w a
Dolnośląskiego już niebawem mieszkańcy
będą mogli korzystać z nowoczesnego
i dobrze wyposażonego obiektu. Dzień
otwarty dla zwiedzających odbędzie się 3
kwietnia 2019 r.
- Zapraszam Państwa do zwiedzenia
nowego obiektu żłobka i przedszkola w
Pieszycach – mówi Dorota Konieczna –
Enozel, burmistrz Pieszyc. - Zapraszamy
nie tylko rodziców dzieci dziś uczęszczających do tych placówek, ale także rodziców
zamierzających zapisać swoje dzieci na nowy
rok szkolny. Mile widziane są także babcie,
dziadkowie oraz mieszkańcy gminy, którzy po
prostu chcą zobaczyć efekt całej inwestycji.
Informujemy również, że trwa rekrutacja
do żłobka i przedszkola na rok szkolny 2019
– 2020. Wnioski można pobrać w sekretariacie przedszkola przy ul. Bielawskiej 1, a
także na stronie internetowej pp2pieszyce.pl
w zakładce „dla RODZICÓW”. Serdecznie
zapraszamy.
(red.)

Blisko 250 000 zł dla Pieszyc
W połowie marca w Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna – Enozel
odebrała promesę na blisko 250 000 zł, które trafią do
Pieszyc na rzecz naszych najmłodszych mieszkańców.
„ M A LUCH+” 2019 t o
resortowy program rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3. Pieniądze
te przeznaczone zostaną m.in.
na doposażenie gabinetów, sal

zabaw, placu zabaw i kuchni w
nowym żłobku oraz na zakup
materiałów plastycznych, środków czystości oraz szkolenia
opiekunów.
(red.)

wydawana od 1994 r.

Zmiana organizacji ruchu i kolejny etap budowy
Od 11 marca obowiązuje czasowa zmiana organizacji ruchu na drodze Pieszyce – Dzierżoniów. Wiąże
się to z budową ronda, które zamyka pierwszy etap
budowy obwodnicy Dzierżoniowa.
Dolnośląska Służba Dróg i
Kolei ogłosiła już przetarg na
budowę drugiego etapu obwodnicy. Oferty przyjmowane były
do 21 marca. Odcinek, na który
ogłoszono przetarg mierzy 3
kilometry. DSDiK zakłada, że
zadanie zostanie zrealizowane
w ciągu 36 miesięcy.
Obwodnica Dzierżoniowa,
na którą w sumie będą się skła-

dały 3 odcinki realizacyjne,
jest planowana jako część
tzw. Trasy Sudeckiej. Będzie
to nowa droga wojewódzka,
która połączy Jelenią Górę,
Kamienną Górę, Wałbrzych,
N o w ą R u d ę i K ł o d z k o.
Znacząco ułatwi także dojazd
w Góry Sowie.
(red.)

Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

APEL do mieszkańców Gminy

Wiele upłynęło czasu, nim 3 lutego 2011 roku Sejm
uchwalił ustawę o ustanowieniu dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
Środowiska kombatanckie, liczne organizacje
patriotyczne, stowarzyszenia
naukowe, przyjaciele i rodziny

Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych przypada 1 marca. Tego dnia
o godzinie 17:00 także w

Pan Stanisław Hul zbiera zdjęcia, fotokopie zdjęć od lat
60-tych dotyczących kultury, sportu, turystyki, rekreacji, w tym
akademii, występów, spotkań, wycinków z gazet, zdjęć rodzinnych itp. Wszystkie fotografie posłużą do udokumentowania
wspomnień w postaci ruchomego albumu wraz z ich opisem.
Szczegóły dotyczące przekazania zdjęć można uzyskać
u p. Stanisława Hula pod adresem mailowym stani1954@wp.pl
lub pod numerem telefonu 510 751 936.

ZAPRASZAMY
Ø e vent Nasza flaga Polski – 26 kwietnia, godz. 11:00, parking przy
cmentarzu w Pieszycach
Ø Otwarcie Sezonu Turystycznego na Wielkiej Sowie – 1 maja,
Wielka Sowa.
Szczegóły niebawem na www.pieszyce.pl i na Facebook`u.
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Dziękujemy za Państwa obecność w marcowym spotkaniu z
samorządowcami. W czasie rozmów z mieszkańcami poruszonych
zostało wiele tematów, padło wiele cennych uwag i spostrzeżeń.
Zapraszamy także innych mieszkańców do aktywnego budowania
naszej małej ojczyzny.

tych, którzy polegli w boju,
zostali zamordowani w komunistycznych więzieniach lub po
prostu odeszli już na wieczną
wartę, od lat czynili starania,
aby Polska oddała hołd tym,
którzy o nią walczyli.

Gminie Pieszyce złożono
symboliczne wiązanki kwiatów przy Panteonie Pamięci
w Pieszycach.
(red.)
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INFORMACJA

Burmistrz Pieszyc informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Pieszycach do publicznej wiadomości wywieszony został wykaz:
1. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz
najemców,
2. n ieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
3. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,
4. lokali użytkowych.
Aktualne ogłoszenia przetargowe znajdziecie także na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce – www.pieszyce.pl

Spotkanie z sołtysami
Wspólne rozmowy i ogrom nowych pomysłów na kolejną kadencję – to efekt
spotkania samorządowców z sołtysami i radami sołeckimi, które z odbyło się z
okazji Dnia Sołtysa w Bratoszowie.
- Wierzę, że dzięki tym inicjatywom i pomysłom będziemy
mogli jeszcze bardziej pracować na rzecz mieszkańców

– mówi burmistrz Pieszyc,
Dorota Konieczna – Enozel.
- W marcu obchodzony jest
Dzień Sołtysa, a to doskonała

okazja do spotkania i wymiany
doświadczeń poszczególnych
rad sołeckich.
(red.)

Nowa Rada Sołecka
w Bratoszowie
Sołtys: Ewelina Tułacz
Rada Sołecka: Andrzej
Winiewski, Genowefa
Nowotniak, Urszula Niżyńska,
To m a s z S z m ą d r o w s k i ,
Ireneusz Tułacz, Marek Miętki,
Małgorzata Adamczewska.
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Trwają prace przy budowie ścieżki rowerowej
Tr wa budowa ścieżki rowerowej Pieszyce –
Kamionki. Inwestycja ta realizowana jest w ramach
projektu pn. „Udostępnianie zasobów przyrodniczych
poprzez budowę ścieżek rowerowych na terenie
Powiatu Dzierżoniowskiego”.
Projekt obejmuje dwa zadania inwestycyjne w Gminie
Pieszyce. To trwająca właśnie
budowa ścieżki rowerowej

Pieszyce-Kamionki o długości 2 km i szerokości od 2 do
3 m o nawierzchni z betonu
asfaltowego wraz z oświetle-

niem i dwoma kładkami oraz
inwestycja już zrealizowana –
budowa parkingów przy drodze
Kamionki - Przełęcz Jugowska.
Budowa ścieżki rowerowej będzie kosztowała blisko
1 100 000 zł. Ponad 900 000 zł
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zapłaci Unia Europejska (85%),
resztę dołoży gmina Pieszyce.
Wn i o s k o d a wc ą p r oj e k t u
jest Stowarzyszenie Ziemia
Dzierżoniowska, do którego
należą także Pieszyce.
(red.)

O sytuacji mieszkaniowej w Gminie Pieszyce
Problemem spędzającym sen z powiek włodarzy
wielu gmin, w tym także Gminy Pieszyce jest powracający temat mieszkań komunalnych. Kolejka osób
oczkujących jest kilkukrotnie większa niż zasoby
gminne. Powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy
Pieszyce Społeczna Komisja Mieszkaniowa zapewnia
kontrolę społeczną nad sposobem przyjmowania i rozpatrywania wniosków o zawarcie umowy najmu lokalu.
By takowe mieszkanie otrzymać, trzeba złożyć pisemny
wniosek, a także spełnić ściśle określone kryteria.
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- W Gminie Pieszyce wolnych mieszkań komunalnych w
zasadzie nie ma. Mieszkańcy zamieszkujący takie zasoby nigdy z
nich nie rezygnują, nawet w sytuacji kiedy ich status finansowy
znacznie się poprawia i takie mieszkanie wykupują na własność
korzystając z wysokiej bonifikaty – zauważa Dorota Konieczna
– Enozel – burmistrz Pieszyc. - Zdecydowana większość zasobów
komunalnych gminy zlokalizowana jest w starej, zniszczonej
poniemieckiej zabudowie, a wieloletnie zaniedbania zarówno
gminy, jak i prywatnych właścicieli sprawiły, że stan budynków
i lokali mieszkalnych jest niezadowalający. Ofert mieszkań na
sprzedaż lub wynajem również jest niewiele, ale są to głównie
lokale prywatne, do których władze nie mają żadnych praw.
Dokładamy wszelkich starań, by w gminie powiększył się zasób
mieszkaniowy, dlatego prowadzimy rozmowy z Towarzystwem
Budownictwa Społecznego „Bielawa” i „Dzierżoniów”, z
Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwestii realizacji programu
MIESZKANIE+. Próbujemy również zainteresować potencjalnych
deweloperów inwestycją w gminie. W efekcie naszych zabiegów
i rozmów ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Bielawie we wrześniu
2019 roku ma ruszyć budowa bloku przy ul. Ogrodowej 94. Widać,
że zainteresowanie tego rodzaju mieszkaniami jest znaczne – na 40
mieszkań, Spółdzielnia otrzymała aż 120 wniosków. To wciąż za
mało, wciąż nie zaspokaja to potrzeb naszych mieszkańców, którzy
mają dzisiaj oczekiwania również co do standardu oferowanych
mieszkań, co jest i powinno być zupełnie naturalne.
Proces starania się o uzyskanie mieszkania komunalnego
wydaje się być mało skomplikowany. Po pierwsze, zainteresowana osoba powinna złożyć wniosek o przyznanie lokalu wraz z
uzasadnieniem, czyli opisem aktualnej sytuacji mieszkaniowej,
rodzinnej i finansowej. W drugim etapie sytuacja majątkowa,
finansowa i rodzinna zostaje poddana ocenie przez Społeczną
Komisję Mieszkaniową. Ostatnim etapem jest pozytywne rozpatrzenie wniosku. Wówczas dana osoba zostaje wpisana na
listę oczekujących na przyznanie lokalu. Następnie pracownicy

Komisji Mieszkaniowej przedstawiają osobom zainteresowanym
propozycje lokalowe, a po dokonaniu wyboru mieszkania zostaje
podpisana umowa wynajmu.
- W skład komisji wchodzą trzy osoby: pracownik Urzędu
Miasta i Gminy w Pieszycach, Ośrodka Pomocy Społecznej i
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, planujemy stworzyć zakładkę na stronie
internetowej Urzędu www.pieszyce.pl, by każda osoba zainteresowana przydziałem lokalu mogła sprawdzić listę mieszkań
dostępnych w naszej gminie – informuje Małgorzata Walczuk
– przewodnicząca Społecznej Komisji Mieszkaniowej. Na stronie
internetowej zostanie zamieszczona nie tylko lista wolnych lokali,
ale także ich zdjęcia wraz ze szczegółowym opisem dotyczącym
stanu technicznego i wyposażenia mieszkania w media. Ma to
usprawnić pracę komisji, która z Klientami spotyka się w Ośrodku
Pomocy Społecznej w drugi poniedziałek miesiąca.
- W roku 2018 rozdysponowaliśmy większość mieszkań, które
były w posiadaniu gminy, aktualnie jest ich bardzo niewiele – tłumaczy Krzysztof Galiak – zastępca burmistrza Pieszyc. – Czynsze
w lokalach gminnych są bardzo niskie, służą głównie bieżącemu
utrzymaniu lokali i części wspólnych. Nie ma mowy o dokonywaniu
gruntownych remontów, poprawie estetyki budynków, czy otoczenia nie mówiąc już o inwestycjach w budowę nowych mieszkań
komunalnych. Mieszkańcy nie wywiązują się również ze swoich
obowiązków, co do dokonywania płatności za najmowany lokal,
często również niewłaściwie go użytkują.
W Gminie Pieszyce każdego roku część mieszkań komunalnych zostaje wykupiona przez najemców. Taki lokator nie może
posiadać żadnych zaległości czynszowych, wtedy przy zakupie
korzysta z bonifikaty w wysokości do 95%.
(red.)

Uwaga na oszustów!
W ramach przygotowywanego projektu dotacji na
wymianę kotłów na nowe instalacje grzewcze, informujemy że termin na zgłaszanie do Urzędu Marszałkowskiego wniosków przez zainteresowane dotacjami dla
swoich mieszkańców gminy został przedłużony o dwa
miesiące, tzn. do 19 kwietnia 2019. To oznacza, że na
decyzję o przyznaniu środków trzeba będzie poczekać
do około października br.
Jednak jak to bywa z dotacjami, zawsze znajdzie się na rynku
ktoś, kto chce wykorzystać naiwność ludzką. Dotarły do nas
informacje o tym, że do mieszkańców na Dolnym Śląsku zaczęły
zgłaszać się firmy i fundacje, które oferują „załatwianie” dotacji
z Regionalnego Programu Operacyjnego na wymianę kotłów.
Podmioty te chcą podpisywać już umowy z mieszkańcami na
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pozyskanie takich dotacji. Stanowczo odradzamy Państwu zaciąganie takich zobowiązań, jeśli nie chcecie paść ofiarą oszustów
i naciągaczy, którzy rozpoczęli akwizycję, żerując na ludzkiej
naiwności.
Proszę pamiętać, że na obecnym etapie nie są jeszcze znane
żadne kryteria ani warunki konkursów na dotacje (granty) dla
mieszkańców na Dolnym Śląsku z RPO WD, Działanie 3.3.e.
Jedynym wiarygodnym źródłem informacji na temat uruchamianego projektu jest obecnie dla Państwa Gmina Pieszyce.
Zalecamy więc, by w razie podobnych sytuacji i wątpliwości
każdorazowo Państwo kontaktowali się z Urzędem Miasta i
Gminy w Pieszycach. Wszelkie pytania kierować można do
Pana Krzysztofa Galiaka – Zastępcy Burmistrza Miasta i
Gminy Pieszyce.
(opr.)

Kolejne środki na działalność Klubu Senior+
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach wystąpił
o dofinansowanie działalności Klubu Senior+. W ramach
Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020
Edycja 2018, Moduł II - „Zapewnienie funkcjonowania
Klubu „Senior+” otrzymaliśmy dotację w kwocie 4 000
zł. Gmina ze swojego budżetu dołoży kwotę 6 000 zł.
Środki, które otrzyma OPS, będą wydatkowane zgodnie
z potrzebami i sugestiami zgłaszanymi przez seniorów.
Klub Seniora powstał w
2016 r. przy Ośrodku Pomocy
Społecznej na potrzeby rozwoju
osób starszych. Początkowo
działał pod nazwą Klub Seniora
„Radość” stopniowo powiększając swoje grono. Na koniec 2016
r. zadeklarowanych było już 37
osób. Dziś Klub „Senior +”, bo
taka jest obowiązująca nazwa
Klubu, to stała grupa licząca ok.
30 osób, która systematycznie
uczestniczy w spotkaniach. Od

stycznia rozpoczęły się zajęcia
z rehabilitantem. Zaplanowano
zakup jednakowych strojów, by
członkowie byli jeszcze bardziej
rozpoznawalni. Seniorzy aktywnie wypełniają czas planując
wyjazdy do instytucji kultury
takich jak teatr i opera czy wyjazd
do pobliskiego Arboretum w
Wojsławicach. Chętnie uczestniczą w u rocz ystościach
gminnych i powiatowych oraz
odpowiadają na zaproszenia

szkół i przedszkoli. W 2018
roku uczestniczyli również III
Obchodach Międzynarodowych
Dni Seniora, które odbyły się
w Mi n isterst wie Rod zi ny,
Pracy i Polityki Społecznej
w Depar t amencie Polit yk i
Senioralnej.
Działalność klubu stale się
rozszerza. W najbliższym czasie
podjęte zostaną próby rozwinięcia wolontariatu wśród Seniorów
– grupy, która będzie spędzała
towarzysko czas z osobami,
które ze względu na stan zdrowia nie mogą przyjść do klubu.
Rok 2017 pozwolił na dalszy
rozwój klubu. W ramach programu wieloletniego „Senior+”
na lata 2015-2020 organizowanego przez Ministerstwo
Rod zi ny, P racy i Polit yk i

Społecznej, jako jeden z dziewięciu na terenie województwa dolnośląskiego, pieszycki
Ośrodek Pomocy Społecznej
otrzymał dotację na kwotę 77
300,00 zł. W ramach otrzymanego wsparcia przeprowadzona
została modernizacja i przebudowa sanitariatu dla niepełnosprawnych, wykonany został
podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu do budynku.
Zak upione został y sprzęt y
na wyposażenie sali do zajęć
rehabilitacyjno-r uchowych.
Sala wypoczynku otrzymała
nowe stoliki i krzesła, natomiast
aneks kuchenny doposażono w
brakujący sprzęt. Zmieniona
została również nazwa na Klub
„Senior+”.
OPS / (red.)
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Poznajmy się nawzajem
W dniach 27 - 28 lutego gościliśmy w Pieszycach
czeskich uczniów z miasta Bohuslavice, które jest
naszym partnerem przy realizacji wielu polsko - czeskich projektów.
W ramach projektu „Poznajmy
się nawzajem!” goście z Czech

wspólnie z uczniami ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Pieszycach

świetnie się integrowały podczas wielu ruchowych, ale również artystycznych zadań, jakie
zostały dla nich przygotowane.
Podczas pobytu nasi goście zwiedzali również Szkołę Podstawowa
nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej
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Organizacji Podziemnej, Miejską
Bibliotekę Publiczną - Centrum
Kultury, a także odwiedzili strażaków z Państwowej Straży
Pożarnej w Dzierżoniowie.

Poznaj Urząd Miasta i Gminy
oraz jego pracowników
Czytelnikom „Gazety Pieszyckiej” przybliżamy sylwetki pracowników Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce.
Chcemy, by Państwo wiedzieli w jakim wydziale możecie
uzyskać wszelkie potrzebne informacje, a także, która
osoba jest odpowiedzialna za ich udzielenie. Opis zaczynamy od parteru budynku przy ul. Kościuszki 2.

Na parterze UMiG Pieszyce w gabinecie nr 3 znajduje się Referat
Spraw Obywatelskich. Pracuje w nim Jolanta Rudnica, która zajmuje
się ewidencją ludności. Podinspektor ds. Ewidencji Ludności prowadzi rejestr mieszkańców stałych i czasowych, a także rejestr byłych
mieszkańców, aktualizuje dane ewidencji ludności, udostępnia je i
wydaje zaświadczenia, współpracuje z innymi organami w zakresie
prowadzonych spraw, prowadzi postępowania administracyjne. To
właśnie u Jolanty Rudnickiej może zostać nadany numer PESEL
mieszkańcom naszego kraju, jak i osobom spoza Polski. Burmistrz
Pieszyc upoważniła Podinspektor ds. Ewidencji Ludności do
potwierdzania własnoręczności podpisu oraz zgodności kserokopii z
oryginałem. W naszej gminie nie istnieje kancelaria notarialna, zatem
Jolanta Rudnica przejmuje, w tym przypadku, obowiązki notariusza.
Edyta Zaruska, to Podinspektor ds. Dowodów Osobistych. Na
co dzień zajmuje się przyjmowaniem wniosków o wydanie dowodu
osobistego dla dzieci i osób pełnoletnich. Wnioski o wydanie dowodu
mogą składać także osoby dorosłe przyjeżdżające z zagranicy. W tym
samym miejscu może zostać nadany numer PESEL, wydany dowód,
a także przyjęte zaświadczenie o zgubionym dowodzie osobistym.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, którzy z powodu
choroby nie mogą osobiście złożyć wniosku, Edyta Zaruska odwiedzi
Państwa w celu załatwienia wszelkich formalności.
(red.)

Pieszyczanki w gronie najlepszych
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Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” uprzejmie informuje, iż w terminie 03 - 16 kwietnia 2019r. zostanie
przeprowadzony nabór wniosków na projekty grantowe 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”.
Środki będzie można pozyskać w ramach następujących
działań:
Ø utworzenie nowych lub przebudową istniejących obiektów
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej związanych z rozwojem obszaru w oparciu o lokalne
zasoby – 100 000,00 zł
Ø wyposażenie miejsc służących rozwojowi społeczności
lokalnej mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 100 000,00 zł
Ø przygotowanie wydarzenia, publikacji rozwijającej ofertę
promocyjną regionu w oparciu o lokalne zasoby Gór Sowich
– 19 668,00 zł
Serdecznie zapraszamy na doradztwo dla potencjalnych
Wnioskodawców organizowane przez Lokalną Grupę Działania
„Partnerstwo Sowiogórskie”.
Przypominamy, że udział w doradztwie jest premiowany.
Doradztwo jest bezpłatne.
Wszystkie szczegółowe informacje, ogłoszenia oraz dokumentację i procedury znajdą Państwo na naszej stronie www.
partnerstwo-sowiogorskie.pl w zakładce PROW 2014-2020.
Serdecznie zapraszamy
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca
„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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Dwie mieszkanki Pieszyc, które zawzięcie trenują
Taekwon-do startowały w międzynarodowym turnieju
Polish Open Cup, który odbywał się w Dzierżoniowie
2 marca br. Turniej zgromadził blisko 1000 zawodników z Polski, Ukrainy, Mołdawii i Uzbekistanu. Udział
zagranicznych gości zachęcił wielu zawodników do
sprawdzenia swoich umiejętności, co mocno podniosło
poziom rywalizacji sportowej.
Nikola Kizym od niedawna mieszkająca w Pieszycach
potwierdziła swoje wysokie umiejętności, zdobywając aż trzy
medale w kategorii seniorek:
- brązowy medal w walkach ciągłych do 50 kg,
- srebrny medal w walkach przerywanych do 160 cm,
- złoty medal w technikach specjalnych do 160 cm.
- Dzięki minionym zawodom nabyłam wiele doświadczenia.
Podczas walki zaznałam wiele bólu, poleciały łzy i pot. Jednak
gdy weszłam na podium, mój wysiłek został uhonorowany. Poczułam radość i dumę - komentuje Nikola. - Start w turnieju dał mi
również motywację do jeszcze intensywniejszych treningów i
dalszego rozwijania swoich umiejętności w sztukach walki, jaką
jest Taekwon-do - dodaje pieszyczanka.
Dorota Ożga, która wbrew przeciwnościom łączy życie
rodzinne, pracę zawodową oraz treningi Taekwon-do stanęła
na wysokości zadania i wywalczyła w kategorii Masters kobiet:
- złoty medal w układach formalnych Taekwon-do,
- złoty medal w walkach przerywanych.
Gratulujemy osiągniętych wyników oraz życzymy dalszych
sukcesów!
SK Taekwon-do Tiger

Poznają pracę urzędu
18 marca 2019 r. grupa uczniów z klasy 3b, 4a i 4b –
uczestników zajęć z przedsiębiorczości poznała pracę
Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce. Dwa dni później z
działalnością urzędu zapoznali się uczniowie klasy 4c.
Sekretarz Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach Arkadiusz
Zaruski pokazał nam, w którym miejscu w Urzędzie wyrobimy
dowód osobisty i odbierzemy akt urodzenia. Zaprowadził nas
do gabinetu Wiceburmistrza Pieszyc - Krzysztofa Galiaka, w
którym dowiedzieliśmy się jakie zadania ma do wykonania Pan
Wiceburmistrz. Z tego gabinetu udaliśmy się do Pani Burmistrz
Doroty Koniecznej – Enozel. Na to spotkanie czekali najbardziej młodzi przedsiębiorcy. Chcieli porozmawiać z osobą,
która zarządza miastem, czyli Burmistrzem Miasta i Gminy
Pieszyce. W swoim gabinecie Pani Burmistrz opowiadała o
pracy, jaką wykonuje na rzecz miasta i jej mieszkańców. Wszyscy słuchali z zaciekawieniem i zadawali pytania. Następnie
udaliśmy się do sali ślubów, gdzie mogliśmy się poczuć jak
zaproszeni goście. Tutaj pary zawierają związek małżeński.
Pani Burmistrz już kilka razy udzielała ślubu parom z naszej
Gminy. W sali narad usłyszeliśmy, że 15 radnych właśnie
w tym miejscu decyduje o ważnych sprawach dotyczących

miasta i jego mieszkańców. Uczniowie zapoznali się także z
Referatem Promocji Gminy Pieszyce i jego zadaniami.
Wycieczka była interesującą lekcją przedsiębiorczości.
Bardzo dziękujemy Pani Burmistrz za serdeczne przyjęcie i
przybliżenie młodym przedsiębiorcom pracy Urzędu.
SP 1 / (red.)

Kalejdoskop zimowych wydarzeń
w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Pieszycach
DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Na jasełkowe spotkanie zaproszono najbliższych członków rodzin naszych przedszkolaków. Piękne scenografie i
kolorowe stroje sprawiły, że rodzice, dziadkowie i zaproszeni goście z zainteresowaniem słuchali małych aktorów.
Jasełkowa szopka miała tradycyjną obsadę. Była: Maryja, św.
Józef, malutkie dzieciątko Jezus, aniołowie, Trzej Królowie
i pastuszkowie. Szopka prezentowała się zdumiewająco, a
występy przedszkolaków wywołały wzruszenie na twarzach
zaproszonych gości. Dzieci świetnie wcieliły się w swoje role,
śpiewały znane kolędy. Podsumowaniem tej pięknej uroczystości był wspólny poczęstunek zorganizowany przez nauczycieli
i rodziców wychowanków. Dziękujemy rodzicom za przygotowanie strojów dla dzieci.
Po raz kolejny gościliśmy u nas Seniorów z Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Klubu
Seniora Radość w naszym Przedszkolu. Dzieci z grupy
Słoneczka i Krasnale przygotowały Jasełka dla naszych seniorów z okazji DNIA BABCI I DZIADKA. Seniorzy entuzjastycznie reagowali na występy przedszkolaków nagradzając
dzieci gromkimi brawami. Za piękny występ dzieci zostały
obdarowane także słodyczami. Spotkanie przyniosło wiele
radości i wzruszeń. Dziękujemy za przybycie.

FERIE ZIMOWE

W czasie trwania ferii zawitała do nas prawdziwa zima ze
śniegiem i mrozem. Biały puch pozwolił na kreatywne zabawy
na śniegu; można było poszaleć na sankach zjeżdżając z przedszkolnej górki, dzieci mogły również ulepić bałwana i porzucać
się śnieżkami.
W czasie trwania ferii dzieci aktywnie spędziły czas, mogły
przynieść swoje ulubione gry planszowe, aby wspólnie z kolegami i koleżankami zagrać i bawić się. Gry i zabawy grupowe
wspomagają aktywność w działaniu, pozytywnie wpływają na
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komunikację i sprawiają przyjemność uczestnikom. Ponadto
były niespodzianki kulinarne, artystyczne oraz zabawy sportowe
pod okiem trenerów klubu „Pogoń” Pieszyce. Na koniec ferii
dzieci wzięły udział w wycieczce do Dzieciolandii w Bielawie
– aby rozwijać swoją sprawność ruchową i integrować się w
grupie rówieśników.

Karnawałowy bal walentynkowy

W dniu 14 lutego w naszym przedszkolu odbył się prawdziwy bal karnawałowy.
W tym dniu zawitało do nas wiele postaci bajkowych. Na
balu nie zabrakło księżniczek, policjantów, super bohaterów, itd.
Wszyscy bawili się wesoło, uśmiech nie znikał z twarzy, mimo
chwilowego zmęczenia, wspólna zabawa przysporzyła wiele
radości. Dla niektórych przedszkolaków był to pierwszy taki
bal i z pewnością na długo pozostanie w ich pamięci.
Dziękujemy rodzicom za zaangażowanie i przygotowanie
strojów dla dzieci.
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Natalia Zając – zapaśniczka na medal
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Wraz z początkiem roku 2019 Polski Związek Zapaśniczy opublikował wykaz kadry narodowej, w tym także
kadetek. W zacnym gronie znalazła się mieszkanka
Gminy Pieszyce, niegdyś reprezentująca barwy Sowy,

Natalia Zając. O szczeblach sportowej kariery, o smaku
porażki i planach naukowych w rozmowie z Katarzyną
Wolińską – opowiedziała nasza kadrowiczka, Natalia
Zając.

Katarzyna Wolińska: Wróćmy pamięcią do momentu, w
którym pierwszy raz pojawiłaś się w klubie, kiedy zaczęła się
Twoja przygoda z zapasami?
Natalia Zając: Treningi zaczęłam dosyć późno, bo zaledwie
cztery lata temu, byłam wtedy w czwartej klasie szkoły podstawowej. Przez trzy lata uczęszczałam na zajęcia w Uczniowskim
Ludowym Klubie Sportowym Sowa Pieszyce, od roku trenuję w
Juniorze Dzierżoniów.
K.W.: Dla wielu osób zapasy kojarzą się raczej z męską dyscypliną,
dlaczego akurat zainteresowałaś się tą
dyscypliną sportu?
N.Z.: Historia zapasów w naszej
rodzinie jest dosyć prosta, to moja
młodsza siostra zaczęła trenować, która
po pewnym czasie namówiła mnie, bym
spróbowała swoich sił na macie. Poszłam,
spróbowałam i zostałam na dłużej, natomiast moja siostra zrezygnowała.
K.W.: Jak wspominasz pierwszy
trening?
N.Z.: Oczywiście, że pamiętam.
Weszłam do sali, usiadłam i stwierdziłam, że nie będę trenować. Obok
mnie siedziała dziewczynka w podobnym wieku, które zachowywała się
identycznie, jak ja. Gdy ona się odważyła, ja również się zdecydowałam.
Początkowo mieliśmy rozgrzewkę
i gry, dopiero później rozpoczął się
prawdziwy trening.
K.W.: Jak wygląda dzień sportowca?
N.Z.: Ciężko. Największym problemem jest pogodzenie nauki ze sportem, tym bardziej, że trenuję
codziennie, a na zajęcia muszę dojechać. Każdy trening trwa nawet
dwie godziny. W weekendy również ćwiczę, lub jeżdżę na zawody.
K.W.: Czy pamiętasz swój pierwszy sukces?
N.Z.: Zaraz przed Mistrzostwami Polski na zawodach w
Bielawie zajęła 22 miejsce, dla mnie było to już duże osiągnięcie. W 2016 roku zajęłam III miejsce na Mistrzostwach Polski w
sumo, które także trenuję.
K.W.: Czy poznałaś smak porażki?
N.Z.: Tak, na Mistrzostwach Polski również w Bielawie,
które odbyły się w listopadzie 2018 roku. Nastawiłam się na
zwycięstwo, niestety trafiłam na przeciwniczkę, z która walczyć
nie chciałam, bo zawsze z nią przegrywałam. Była to walka o
trzecie miejsce, niestety wylądowałam poza pudłem i ostatecznie
zajęłam piątą pozycję.

K.W.: W jakich prestiżowych zawodach miałaś okazję
uczestniczyć?
N.Z.: Brałam udział w Pucharze Polski Kadetek w Karlinie,
który odbył się w dniach 15-17 marca 2019 roku. Był to mój
debiut, gdzie zajęłam siódmą lokatę na szesnaście zawodniczek.
Dzięki wysokiej pozycji będę mogła pojechać na II Puchar Polski,
co jest gwarancją uczestniczenia w Olimpiadzie Młodzieży.
K.W.: Jak na Twoją pasję reagują
rówieśnicy?
N.Z.: W parze z sukcesem na
macie otrzymuję wiele gratulacji od
koleżanek i kolegów z klasy i z sali
treningowej. Zdecydowana większość
moich znajomych nie przepada za
sportem, spędzając czas wolny przed
komputerem.
K.W.: Jakie są Twoje inne zainteresowania?
N.Z.: Interesuję się siatkówką.
Bardzo lubię oglądać mecze w telewizji.
K.W.: Czy są zawody, w których
szczególnie chciałabyś wziąć udział?
N.Z.: Chciałabym wziąć udział w
Mistrzostwach Europy, które odbędą
się w kwietniu 2019 r. Niestety akurat w
tym czasie będę zmagała się w szkolnej
ławce, piszcząc swój pierwszy poważny
egzamin – ósmoklasisty.
K.W.: Kto jest Twoim idolem?
N.Z.: Swoją postawą i dążeniem do
celu imponuje mi mój trener, Norbert
Warchoł, a także koleżanki z klubu
Sylwia i Paulina Martyka.
K.W.: Za niespełna miesiąc napiszesz egzamin ósmoklasisty,
jakie są Twoje szkolne plany?
N.Z.: Marzyłam o klasie policyjnej, niestety tam wiodącym
przedmiotem jest Informatyka, a ja z komputerem mam niewiele
wspólnego. Złożę papiery do klasy fotograficznej i na kierunek
związany z fizjoterapią.
K.W.: Życzę zatem otwartego umysłu i lekkiego pióra podczas
egzaminu i szczęścia na macie.
N.Z.: Dziękuję. Ze swojej strony chciałabym bardzo podziękować obu trenerom – Stanisławowi i Norbertowi Warchoł,
którzy zaszczepili we pasję do sportu i dzięki nim osiągam kolejne
sukcesy. Dziękuję także, mojej siostrze Izabelli za pierwszy
wspólny trening i za przygodę życia, którą rozpoczęła wraz z
wejściem na matę.
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SEZON 2018/2019 | KLASA OKRĘGOWA | RUNDA WIOSENNA
Data

Gospodarz

Wynik

Gość

23.03.2019, godz.: 16:00

MKS Pogoń Pieszyce

1:1

Karolina Jaworzyna Śląska

30.03.2019, godz.: 16:00

Venus Nowice

MKS Pogoń Pieszyce

06.04.2019, godz.: 16:00

MKS Pogoń Pieszyce

Victoria Tuszyn

13.04.2019, godz.: 16:00

Górnik Boguszów – Gorce

MKS Pogoń Pieszyce

20.04.2019, godz.: 16:00

MKS Pogoń Pieszyce

Sparta Ziębice

27.04.2019, godz.: 16:00

LKS Bystrzyca Górna

MKS Pogoń Pieszyce

04.05.2019, godz.: 17:00

MKS Pogoń Pieszyce

Grom Witków

11.05.2019, godz.: 17:00

Piławianka Piława Górna

MKS Pogoń Pieszyce

18.05.2019, godz.: 17:00

MKS Pogoń Pieszyce

Zdrój Jedlina Zdrój

25.05.2019, godz.: 17:00

Granit Roztoka

MKS Pogoń Pieszyce

01.06.2019, godz.: 17:00

MKS Pogoń Pieszyce

Zamek Kamieniec Ząbkowicki

08.06.2019, godz.: 17:00

MKS Pogoń Pieszyce

MKS Szczawno Zdrój

15.06.2019, godz.: 17:00

Skałki Stolec

MKS Pogoń Pieszyce

20.06.2019, godz.: 17:00

MKS Pogoń Pieszyce

Kryształ Stronie Śląskie

23.06.2019, godz.: 17:00

Włókniarz Kudowa Zdrój

MKS Pogoń Pieszyce
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SEZON 2018/2019 | KLASA A | RUNDA WIOSENNA
Data

Gospodarz

Wynik

Gość

24.03.2019, godz.: 14:00

LKS Boxmet Piskorzów

2:0

Wierzbianka Wierzbna

31.03.2019, godz.: 15:00

Unia Złoty Stok

07.04.2019, godz.: 14:00

LKS Boxmet Piskorzów

Bielawianka Bielawa II

14.04.2019, godz.: 16:00

S.T.E.P Tąpadła/Wiry

LKS Boxmet Piskorzów

20.04.2019, godz.: 16:00

LKS Boxmet Piskorzów

Koliber Uciechów

28.04.2019, godz.: 16:00

Cukrownik Pszenno

LKS Boxmet Piskorzów

05.05.2019, godz.: 14:00

LKS Boxmet Piskorzów

LKS Gilów

12.05.2019, godz.: 17:00

Dabro-Bau Makowice

LKS Boxmet Piskorzów

19.05.2019, godz.: 14:00

LKS Boxmet Piskorzów

Delta Słupice

25.05.2019, godz.: 17:00

Puo Wiśniowa

LKS Boxmet Piskorzów

02.06.2019, godz.: 14:00

LKS Boxmet Piskorzów

Czarni Sieniawka

09.06.2019, godz.: 11:00

Polonia Ząbkowice Śląskie

LKS Boxmet Piskorzów

16.06.2019, godz.: 14:00

LKS Boxmet Piskorzów

Break-Team LZS Roztocznik

20.06.2019, godz.: 17:00

LKS Boxmet Piskorzów

Ślęża Ciepłowody

23.06.2019, godz.: 17:00

Zieloni Łagiewniki

LKS Boxmet Piskorzów

LKS Boxmet Piskorzów
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Zwyciężyła UKS „Lechia” Dzierżoniów

10

10 marca w hali sportowej Zespołu Szkół w Pieszycach odbył się Turniej Młodzików w Halowej Piłce
Nożnej. Rywalizację wygrała drużyna UKS „Lechia”
Dzierżoniów, a nagrody indywidualne zgarnęli także
zawodnicy tej drużyny - najlepszy strzelec: Oliwier
Szymoniak i najlepsi bramkarze: Wiktor Gocko i Karol
Tomaszewicz.
Drużyny Pogoni Pieszyce
zajęły odpowiednio 7 i 8 miejsce. „Czerwoni” zagrali w
składzie: Mateusz Fedorowicz,
Ja c e k B a r a n i u k , M a r c i n
Sucharzewski, Kacper Gorząd,
M i ł o s z Ży g a d ł o , D a w i d
Sowiński, Jakub Bandera.
„Żółci”: Mateusz Kolis, Adam
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Kapłon, Michał Łysoń, Artur
Białcza k , Igor Kowalsk i,
Franciszek Wojciechowski,
Bartosz Łajczak, Ryan Witczak.
Dziękujemy Marcinowi
Buśko – trenerowi MKS Pogoń
Pieszyce za pomoc w organizacji turnieju.
(red.)

