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Ponad 9 000 000 zł
dla Gminy Pieszyce
To kolejne znaczące środki rządowe, które trafią
do Gminy Pieszyce.
Wśród dofinansowanych
projektów znalazły się dwa z
Gminy Pieszyce
1. Budowa wielopokoleniowych stref aktywności fizycznej i wypoczynku w Gminie
Pieszyce - 4 435 200,00 zł

2. Przebudowa dróg gminnych w G m i n ie Piesz yce
- 4 655 000,00 zł
Szczegóły dotyczące inwestycji podawać będziemy w
późniejszym czasie.

9 000 000 zł

wydawana od 1994 r.

Burmistrz Pieszyc z absolutorium
W przeddzień Dnia Samorządu Terytorialnego, który
obchodzony jest 27 maja, burmistrz Pieszyc Dorota
Konieczna – Enozel jednogłośnie otrzymała od radnych
Rady Miejskiej Pieszyc absolutorium za 2021 r.
Burmistrz Pieszyc, Dorota
Konieczna – Enozel przygotowała i omówiła m.in. sprawozdanie z funkcjonowania Urzędu
Miasta i Gminy Pieszyce oraz
raport dotyczący stanu Miasta
i Gminy Pieszyce za ubiegły
rok, a także omówiła najbliższe
inwestycje, których budżet w
tym roku sięga aż 16 000 000 zł.

Zarówno wotum zaufania
Burmistrzowi Miasta Gminy
Pieszyce jak i absolutorium
udzielone zostały jednogłośnie.
R A P O RT O STA N I E
GMINY mogą Państwo pobrać
ze strony internetowej Gminy
Pieszyce lub z Biuletynu Informacji Publicznej.

Jacek Mickiewicz Ambasadorem Powiatu Dzierżoniowskiego
Jacek Mickiewicz - mieszkaniec Pieszyc i jednocześnie najbardziej utytułowany kolarz szosowy z naszego
regionu, w trakcie Dni Pieszyc 2022 odebrał Tytuł Honorowy „Ambasador Powiatu Dzierżoniowskiego”.
- Mimo, że Jacek Mickiewicz
zakończył karierę kolarską kilkanaście lat temu, nadal jest osobą
bardzo rozpoznawalną – przyznaje Dorota Konieczna-Enozel
– Burmistrz Pieszyc. Dlatego w
momencie, kiedy zwrócono się
do nas o wytypowanie kandydata to tego tytułu nie miałam
najmiejszych wątpliwości, że pan
Jacek na to zasługuje. Cieszę się,
że propozycja znalazła aprobatę
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego i od dziś Jacek Mickiewicz
jest „Ambasadorem Powiatu
Dzierżoniowskiego”.

Laureat odebrał tytuł z
rąk przewodniczącego Rady
Powiatu Jacka Grzebielucha
oraz starosty dzierżoniowskiego
Grzegorza Kosowsk iego.
Wyróżnienia pogratulowała
laureatowi burmistrz Pieszyc
Dorota Konieczna Enozel.
Jacek Mickiewicz jest trzecim laureatem Tytułu Honorowego „Ambasador Powiatu
Dzierżoniowskiego”. Wcześniej tytuł przyznany został
przez Radę Powiatu dla Eleni
oraz Tadeusza Nestorowicza.

Złote Sówki Gminy Pieszyce
Złota Sówka to nagroda Burmistrza Miasta i Gminy
Pieszyce z dwudziestosiedmioletnią tradycją. Obecnie
jej laureatami zostają absolwenci klas 8 szkół podstawowych z Gminy Pieszyce, którzy uzyskali najlepsze
wyniki w nauce.
Tym razem „Złotą Sówkę”
z rąk Doroty Koniecznej –
Enozel – Burmistrza Miasta

i Gminy Pieszyce, otrzymało
pięciu uczniów, którzy ukońcd. na str. 12

Zapraszamy na basen miejski
w Pieszycach

Przed nami gruntowna modernizacja ulic Mickiewicza i Pagacza

Zapraszamy Państwa na basen miejski w Pieszycach.
Basen czynny będzie od poniedziałku do niedzieli w
godzinach od 9:00 do 18.00. Nad bezpieczeństwem osób
korzystających z kąpieliska będą czuwali ratownicy.

Gmina Pieszyce pozyskała środki finansowe w
wysokości 4 740 500 zł z Rządowego Funduszu Polski
Ład: Program Inwestycji na zadanie pn.: „Przebudowa
i rozbudowa drogi ul. Mickiewicza i ul. Pagacza w miejscowości Pieszyce” w ramach zadania inwestycyjnego
pn. „Przebudowa dróg gminnych ul. A. Mickiewicza i
ks. E. Pagacza wraz z budową parkingów”.

Przed otwarciem obiekt
przeszedł szereg prac przygotowawczych do sezonu oraz

mających na celu uprzyjemnienie pobytu. Czekamy na wyniki
badań wody z Sanepidu.

Inwest ycja przeprowadzona zostanie w for mule
zaprojekt uj i w ybuduj. W
zakresie robót przewidziano:
• przebudowę i rozbudowę
dróg o długości ok. 1000 m,
• przebudowę skrzyżowań,
• przebudowę zjazdów,
• budowę i przebudowę
chodników oraz budowę ciągu
pieszo-rowerowego,

• budowę miejsc postojowych,
• budowę i przebudowę
kanalizacji deszczowej,
• remont istniejącej kładki
dla pieszych.
Całkowity koszt inwestycji to kwota 5 871 039,52 zł.
Zakończenie prac planowane
jest na III kwartał 2023 roku.

Informujemy, że minął termin
płatności II raty podatków lokalnych
Informujemy, że minął termin płatności I raty podatków lokalnych. Osoby, które nie dokonały jeszcze wpłat
prosimy o niezwłoczne uregulowanie zaległości.
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Jeśli wybraliście Państwo
ratalną formę płatności w 4
częściach, przy pominamy
obowiązujące terminy:
- do 15 marca - płatność za
I kwartał 2022 r. (już minął)
- do 15 maja - płatność za
II kwartał 2022 r. (już minął)
- do 15 września - płatność
za III kwartał 2022 r.
- do 15 listopada - płatność
za IV kwartał 2022 r.
Przypominamy, że od 1
stycznia 2022 r. opłaty za
podatki i opłaty oraz inne
należności realizowane są
bezpłatnie w filii Banku Spółdzielczego w Pieszycach przy
ul. Kościuszki 3.
Filia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach:

- poniedziałek: 8.30 – 16.00
- wtorek: 8.30 – 16.00
- środa: 9.30 – 17.00
- czwartek: 8.30 – 16.00
- piątek: 8.30 – 16.00
Aby dokonać wpłaty należy
udać się do filii Banku Spółdzielczego w Pieszycach z
wypełnionym samodzielnie
lub dołączonym do decyzji
wymiarowej, lub informacji
rocznej blankietem wpłaty.
Wpłat należy dokonywać
na indywidualne rachunki
bankowe podane w decyzjach
podatkowych.
Wpłat podatków i opłat
oraz innych należności można
dokonać także za pomocą przelewu bankowego.

„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:
Drukarnia IMAGE,
58-250 Pieszyce, Bratoszów 24,
tel. /fax 74 836 90 38,
biuro@imagedrukarnia. 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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Kontynuacja budowy chodnika
Zakończono prace związane budową chodnika w
Piskorzowie. Ten 68-metrowy odcinek usprawnić ma
ruch na kluczowym skrzyżowaniu w tym rejonie.
Budowę chodnika wykonał
Powiat Dzierżoniowski. Jego
koszt to 59 000 zł i stanowi on
kontynuację dla poprzedniej,

podobnej inwestycji obejmującej
przeciwległy fragment drogi.
Inwestycja ma poprawić komfort i bezpieczeństwo pieszych.

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

Instalacje fotowoltaiczne
z wysokim dofinansowaniem
Dzięki współpracy nawiązanej przez Gminę Pieszyce z Centrum Technologii Energetycznych ze Świdnicy oraz 13 innymi gminami z terenu Dolnego śląska
został w ostatnich latach zrealizowany największy
projekt grantowy w naszym województwie.
Nosił nazwę „Regionalny
Program Energetyki Prosumenckiej”, mieszkańcy zaś
umownie określali go „PV
Projekt”. W wyniku jego realizacji, mieszkańcy mogli liczyć
na atrakcyjne dofinansowanie,
nawet do 85% kosztów zakupu
i montażu własnej instalacji
fotowoltaicznej.
PV Projek t ciesz ył się
ogromnym zainteresowaniem.
Również ze względu na głębokie wsparcie doradczo-inżynierskie, na jakie mogli w
nim liczyć mieszkańcy, zainteresowani własnym źródłem
energii. Chociaż instalacje,
które powstały w ramach PV
Projektu, służą mieszkańcom
już od 4-5 lat, to w dalszym
ciągu znakomicie pełnią swoją
rolę. Swoim właścicielom przyniosły już szereg wymiernych korzyści, a w dzisiejszej
rzeczywistości gwałtownie
rosnących cen energii, okazują
się prawdziwą ulgą dla domowych budżetów. Instalacje
te doskonale zdają też próbę
czasu. Potwierdziły to bardzo
pozytywne wyniki kontroli,
przeprowadzone na zlecenie
Urzędu Marszałkowskiego
przez Dolnośląską Instytucję
Finansującą w ostatnich miesiącach. Co jednak najważniejsze, potwierdzają to także
opinie samych mieszkańców,
z którymi wciąż pozostaje w

kontakcie koordynator PV Projektu – świdnickie CTE.
Gm i na P iesz yce ora z
Koordynator pragnie podziękować naszym mieszkańcom
za zaangażowanie, zaufanie
jakim obdarzyli to przedsięwzięcie, życzliwą wyrozumiałość i współpracę, tak
ważną w trakcie całej realizacji PV Projektu, jak i wizyt
kontrolnych, jakie odbywały
się w ostatnim czasie.
Kor z yst ają c ok a z ji,
informujemy także, że nasza
gmina kontynuuje działania,
w wyniku których mieszkańcy
mogą uzyskiwać dotacje na
własne źródła energii. Jesteśmy
partnerem w projekcie „Koalicja na rzecz poprawy jakości
powietrza”. Jego liderem jest
ponownie świdnickie CTE.
Tym razem nasi mieszkańcy,
likwidujący kotły stałopalne,
mogą liczyć na granty w wysokości do 35 tys. zł na przejście
na pompy ciepła. Odbyły się
już dwa nabory, a lada moment,
prawdopodobnie jeszcze w
czerwcu, odbędzie się kolejny.
Więcej szczegółów na stronie
projektu https://eko-cieplo.
com/.
W najbl i ż sz y m cza sie
odbędą się spotkania informacyjne z mieszkańcami w
tej sprawie, o czym będziemy
informować odrębnie.

Sowy jak nowe
Mieszkańcy Piskorzowa - pan Leszek Cal wraz z
żoną Anną, odświeżyli rzeźby sów na Wielkiej Sowie.
Piskorzowianie dbają o nie
od samego początku, kiedy
zostały tam ustawione, co
zadziało się także z ich inicjatywy. Rzeźby wymagają
stałej konserwacji ze względu
na zagrzybienie oraz płowienie koloru. Dzięki Pani Ani i

Panu Leszkowi sowy zostały
wyczyszczone i zabezpieczone
drewnochronem. Figury na
stałe wpisały się w szczytowy
krajobraz, a od jakiegoś czasu
Sowy pilnują też pieczątki
Korony Gór Polski.
Dziękujemy!

Kopernika gotowa
Zakończono prace przy III etapie remontu ul. Kopernika. W poniedziałek 30 maja 2022 r. odbył się odbiór
techniczny robót.
Inwestycja objęła przebudowę i rozbudowę nawierzchni
jezdni na odcinku ok. 600 m,
przebudowę istniejących zjazdów, przebudowę nawierzchni
skrzyżowań, przebudowę i
budowę chodników oraz kanalizacji deszczowej.
Wartość inwestycji na tym
etapie wyniosła 1 728 978,86
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zł. Na ten cel Gmina Pieszyce
pozyskała dotację w wysokości
1 218 217,97 zł z Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych
– gminy górskie - “Funduszu
Przeciwdziałania COVID 19”.
Kosz t prac III etapów
remontu ulicy Kopernika to
koszt blisko 4 000 000 zł.
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Drugie wydanie „Sówci Uhci”

Wierszem o Pieszycach

„Sówcia Uhcia z sowiogórskiego lasu” to urocza,
pełna łagodności historyjka o poznawaniu świata i
pierwszych próbach samodzielności.

„Pieśń o Pieszycach” to tomik wierszy autorstwa
Zdzisława Maciejewskiego, który został wydany nakładem Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach z okazji
uczczenia sześćdziesiątej rocznicy nadania miejscowości praw miejskich.

Właśnie pojawiła się druga
edycja tej k sią ż k i, k tórej
autorką jest pieszyczanka Grażyna Król – wieloletni kustosz
Miejskiej Biblioteki Publicznej
– Centrum Kultury w Pieszycach. Pani Grażyna jest również
miłośniczką Gór Sowich.
To jej pierwsza książka
dla dzieci. Wydanie okra-
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szone zostało ilustracjami
córki autorki – Katarzyny
Artymowskiej, absolwentki
Akademii Sztuk Pięknych w
Warszawie.
Książkę niebawem będzie
można nabyć w Internecie lub
bezpośrednio po kontakcie z
autorką.

Książka to zbiór ponad 200
wierszy podzielonych na pięć
rozdziałów zatytułowanych w
kolejności: Pieśń o Pieszycach,
Z tego i nie z tego świata,
Piękno Gór Sowich, Wokół
Pieszyc i Mieszkańcy Pieszyc.

tylko. Znajdziecie w nim także
fotograf ie przedstawiające
mieszkańców Gminy Pieszyce,
k tór y m autor poświęca w
swoich utworach sporo miejsca.
Zd zisław Maciejewsk i
przyznaje, że to, co najważ-

Jak pisze we wstępie do
tomiku Zdzisław Maciejewski
dziesięć lat „(…) trwało gromadzenie wierszy do niniejszego
tomiku. W tym czasie nastąpiło
w Pieszycach wiele zmian.
Zbierając, a w zasadzie pisząc
wiersze związane tematycznie
z Gminą i Miastem Pieszyce
miałem na celu przedstawienie
w pierwszym rzędzie uroków
naszego miasta, piękna otaczającej je przyrody, a także
swego rodzaju tajemniczości,
która od szeregu lat otacza aurą
Góry Sowie”.
Tom wierszy wzbogacony
został zdjęciami z Gminy Pieszyce i Gór Sowich, ale nie

niejsze jego zdaniem, w tomiku
znajdziemy „piękno, wbijającego się dwoma klinami w
Góry Sowie Miasta i Gminy
Pieszyce. Gdyby chociaż jedna
osoba, po przeczytaniu tych
wierszy zdecydowała się przyjechać do Pieszyc, zwiedzić
i pokochać Góry Sowie, to
trud napisania tego tomiku nie
byłby daremny”.

Pieszycka Księga Umarłych
To tytuł nowego tomu wierszy Adama Lizakowskiego. Jego autor otrzymał finansowe wsparcie Polskiego Instytutu Literackiego na wydanie publikacji.
Zakończył się wstępny etap
przygotowań do wydania trzeciej serii Kolekcji Literackiej.
Instytut Literatury zatwierdził
dofinansowanie do wydania
przez Stowarzyszenie Pisarzy
Polskich sześciu pozycji: pięciu
tomików poezji i tomu krytycznoliterackiego zawierającego
15 esejów o tomach poprzed-

niej edycji. Wśród wybranych
pozycji znalazł się tomik wierszy pt.: „Pieszycka Księga
Umarłych” autorstwa Adama
Lizakowskiego - Honorowego
Obywatela Gminy Pieszyce.
Książka ukaże się jesienią
tego roku w nakładzie 1500
egzemplarzy.
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Publikacja została wydana
nakładem 300 egzemplarzy.
Pozycja dostępna jest również
na półkach Miejskiej Biblioteki
Publicznej – Centrum Kultury
w Pieszycach.

Piękna uroczystość, bo i wiek piękny
3 maja 2022 r. po gminnych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja w Piskorzowie
odbyły się setne urodziny pani Anny Muchy.
W imieniu mieszkańców
Miasta i Gminy Pieszyce,
Rady Miejskiej Pieszyc oraz
własnym życzenie Jubilatce
złożyli m.in. Burmistrz Pieszyc
– Dorota Konieczna – Enozel
oraz sołtys i Rada Sołecka
Piskorzowa.
Historię życia Pani Anny
pr z ybl i ż a n a m Z d z i s ław
Maciejewski.
Pani Anna Mucha z domu
Kucharczyk urodziła się 10
maja 1922 r. Czy na pewno?

Kasinka Mała (gmina Msza
Dolna, powiat Limanowa).
Jej rodzice gazdowali, czyli
prowadzili niewielkie gospodarstwo rolne. W domu było
ośmioro dzieci do wykarmienia więc „nie przelewało się”.
Starczało ledwie na to, by
wykarmić tę liczną gromadkę.
Nie inaczej było u innych
gazdów. Najlepsze ziemie i
okoliczne lasy należały do
dziedzica, który był wrogo
nastawiony do ludzi ze wsi
zabraniając wstępu do lasu,

nego miejsca. Anna uczyła
się ich na pamięć i pamięta do
dnia dzisiejszego, recytując z
wielkim przejęciem.
Mając piętnaście lat poszła
– jak mówi, na służbę. Wraz
z siostrą chodziły przez góry
do Rabki, gdzie można było
znaleźć pracę w licznych sanatoriach uzdrowiskowych.
Wojenne czasy pani Anna
wspomina bardzo źle. Niemcy
potrafili zabrać ostatnią krowę
nie patrząc na to, że w domu
jest stadko dzieci, którym

Anna znalazła pracę u niemieckiego gospodarza, który
bardzo ją polubił. Zwracał
się do niej: „moja laleczko” i
prosił, by nigdzie od niego nie
odchodziła. Przyszedł jednak
czas, kiedy musiał opuścić
Polskę i wyjechać do Niemiec.
Jego gospodarstwo objęli Anna
i Marcin, którzy dnia 27 lutego
1946 roku zawarli związek
małżeński w kościele pod
wezwaniem świętego Antoniego z Padwy w Pieszycach.
Z tego związku narodziło się
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Pewny jest jej rok urodzenia.
Konkretna data już nie. Niektóre dokumenty wskazują na
10 maja. Inne, jak świadectwo
ślubu wydane na zasadzie
ksiąg metrykalnych, na 17
sierpnia. Dzisiaj taka rozbieżność byłaby nie do przyjęcia.
Sto lat temu proboszcz często
w pisy wał d atę u rod zen ia
jako datę chrztu. Wówczas to
dziecko „rodziło się” dla Boga.
Nieochrzczone niemowlęta,
które umierały nie były godne,
aby dostać się do nieba. Ich
duszyczki krążyły w ciemności
złorzecząc na swoich rodziców,
którzy nie zdołali zapewnić im
tego sakramentu. Na szczęście
zmieniły się czasy i zmieniło
się zapatrywanie Kościoła na
te sprawy.
Wróćmy jednak do Pani
Anny, która przyszła na świat
w pięknej górskiej wiosce

a tym bardziej korzystania z
jego darów. Na tym tle rozpoczęły się rozruchy chłopskie,
które szybko przerodziły się w
powstanie przeciwko panom.
Miało to miejsce w 1937 roku.
Druga Rzeczpospolita dbała o
interesy obszarników i majątki
burżuazji kosztem chłopów i
biedoty miejskiej. Wynikało to
z polityki Józefa Piłsudskiego,
który oparł ją na tej warstwie
społecznej.
Przeciwko chłopom
wysłano wojsko. Anna miała
wówczas piętnaście lat. Jej
najstarszy brat Władysław,
który brał udział w powstaniu
został zastrzelony. Zginęło
dziewięciu chłopów, a wielu
zostało rannych.
W ładysław był bard zo
uzdolnionym poetą. Pisał wiersze opisujące niedolę chłopską
na Podhalu i uroki tego pięk-

odbierają źródło pożywienia.
Chronili się przed okupantem uciekając z domu wraz z
krową i chowając się w potoku
płynącym w żlebie zarośniętym po wierzchu krzakami i
górską roślinnością. Niemcy
niechętnie zapuszczali się w
góry, bowiem w okolicy działała prężnie polska partyzantka
z r zeszona w Bat alionach
Chłopskich, ale kule często
świstały im nad głowami.
Do oddziału partyzanck iego należał też Marci n
Mucha, przyszły mąż Anny,
który walkę swoją przypłacił
bolesną raną.
Po wojnie obydwoje wyjechali z Kasinki do Piskorzowa,
gdzie już wcześniej udał się
ojciec Anny Wojciech, który
zatrudnił się w leśnictwie.
Matka Katarzyna została w
Kasince.
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trzech synów: Mieczysław,
Zbigniew i Bronisław.
Pani An na pomimo
zaawansowanego wieku zachowała sprawność umysłową.
Jedyną przeszkodą w sprawnej
komunikacji jest osłabienie
słuchu. Ponadto ma już problemy z poruszaniem się. Nie
może chodzić do kościoła więc
ksiądz odwiedza ją w domu.
- Czemu ja tak długo żyję?
Pyta księdza.
- Żyjesz, bo jesteś potrzebna
Panu Bogu. Do modlitwy i do
roboty!
Z tą robotą to ksiądz troszeczkę przesadził, ale z modlitwą ani trochę.
Pani Anna ma kochających synową i syna, którzy
starają się jak tylko potrafią
by niczego jej nie brakowało.
Zasłużyła sobie na to całym
swoim życiem.

Za nami Dni Pieszyc 2022.
60 lat nadania praw miejskich
Uroczysta sesja Rady Miejskiej Pieszyc z okazji
60-lecia nadania praw miejskich miastu Pieszyce rozpoczęła tegoroczne świętowanie urodzin miasta, które
trwały od 17 do 19 czerwca 2022 r.
Uroczyście
A jeśli są urodziny, to
muszą być goście. Przez cały
weekend w Pieszycach z oficjalną wizytą towarzyszyli
nam przedstawiciele Świecia – Burmistrz Krzysztof
Kułakowski, Przewodniczący
Rady Miejskiej Świecia – Jerzy
Wójcik, skarbnik Marzenna
Rzymek oraz Monika Tom
– dyrektor Ośrodka Kultury,

tom wierszy przedstawiających
Gminę Pieszyce.
- Powoli dociera do nas
niełatwa prawda, że świat otaczający nas stał się już trwale
niestabilny. Najlepszą metodą
przewidywania przyszłości
jest jej tworzenie, a my samorząd Miasta i Gminy Pieszyce
chcemy brać w tym procesie
tworzenia intensywny udział
– mówiła w swoim przemó-

Sportu i Rekreacji w Świeciu.
W delegacji uczestniczył też
Tadeusz Pogoda – burmistrz
Świecia w latach 1990 – 2018,
Honorowy Obywatel Gminy
Pieszyce. Obecni byli także
zaproszeni goście z Powiatu
Dzierżoniowskiego, obecni i
byli samorządowcy oraz mieszkańcy Gminy Pieszyce.
W trakcie sesji Akt nadania
tytułu Honorowego Obywatela
Gminy Pieszyce z rąk Przewodniczącego Rady Miejskiej
Ryszarda Kondrata i Burmistrz
Pieszyc Doroty Koniecznej
– Enozel odebrali: w imieniu
śp. Mariana Hajduka - Jego
małżonka Dagmara Hajduk
oraz Zdzisław Maciejewski
– pieszycki poeta. Zaznaczyć
należy również, że Pan Zdzisław wydał przy okazji 60-lecia

wieniu burmistrz. - Przed nami
wiele wyzwań w dziedzinie
technologii, komunikacji, energetyki, ochrony środowiska i
edukacji. Pamiętając o tym,
że można być odważnym i kreatywnym w tworzeniu naszej
wspólnej przyszłości zgodnie z
zasadą, że to, co dzisiaj jest już
dowiedzione chwilę temu było
tylko czyjąś, czasami szaloną
fantazją. I takiej odpowiedzialnej, ale też odważnej fantazji w
kreowaniu przyszłości naszego
miasta życzę dzisiaj sobie,
samorządowi Pieszyc i naszym
mieszkańcom.
Rys historyczny Gminy
Pieszyce przedstawiła radna
Rady Miejskiej Pieszyc –
Aleksandra Kowalczyk, która
nawiązała również do własnych doświadczeń młodej

osoby nie znającej jeszcze do
niedawna Pieszyc.
W 2022 roku mija również
25 lat współpracy pomiędzy
miastami Pieszyce i Świecie.
Mimo, że umowa partnerska
podpisana została we wrześniu
2001 r., to Świecie udzieliło
Pieszycom pomocy po powodzi tysiąclecia w 1997 r. Od
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tego dnia narodziła się między
naszymi miastami przyjaźń,
która trwa do dziś.
W trakcie uroczystości
podziękowano także osobom
zasłużonym w dbałości i o
rozwój Pieszyc. Podziękowano

m.in. panu Januszowi Borkowi
– Burmistrzowi Pieszyc w
latach 1994 – 1998, Mirosławowi Obalowi – Burmistrzowi
Pieszyc w latach 1998 – 2014
oraz pani Beacie Czerniejewskiej – radnej rady miejskiej
aż 5 kadencji.
Kulturalnie
Święto miasta to również
masa koncertów i występów
scenicznych w parku miejskim. Scena ruszyła w sobotę
18 czerwca o godzinie 18:00.
Pierwsze dźwięki wykonał
zespół Flow Up. Dwa główne
koncerty tego dnia to GUTEK
i Tomasz Karolak z zespołem
Pączki w tłuszczu. Do późnych
godzin nocnych trwała również
Dyskoteka pod gwiazdami –
stały punkt Dni Pieszyc. Koncerty przyciągnęły do parku
wielu mieszkańców, którzy
mogli także skorzystać m.in. z
bogatej gastronomii i ciekawej
oferty kramików handlowych.
Niedziela z kolei to dzień
typowo rodzinny, a więc m.in.
występy dzieci z placówek
oświatowych i sekcji MBP-CK
w Pieszycach, Teatrzyk Sportowy Drużyny Kangura czy
wyczekiwana przez dzieci eksplozja kolorów aż w czterech
starciach! Świetnym uzupel-

nieniem programu były: Dziecięcy przebój Anatola – „Las
marzeń”, Koncert Autorskiego
Studia Piosenki i Nice doggy
– pokaz szkolenia psów. Na
koniec siódme poty z uczestników święta miasta wydusiła
podczas Maratonu Zumby
Halinka Kunecka.

Sportowo
Sportową część obchodów
Dni Miasta, w której udział
wzięło łącznie 220 osób, rozpoczął Otwarty Turniej Piłki
Nożnej o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Pieszyce.
Był to turniej dzikich drużyn
składających się z młodych

zawodników z całej okolicy.
Tym bardziej cieszy fakt, że
w takich okolicznościach drużyna Pogoń Pieszyce zajęła
drugie miejsce.
Ale po kolei:
I miejsce – Farbowane Lisy
w składzie: Łukasz Sztuka,
Michał Czykieta, Piotr Aksamit, Adam Moczurad, Dominik Morawski, Bar tłomiej
Kotus, Jakub Kubiak
II miejsce – Pogoń Pieszyce
w składzie: Sławomir Paszkowski, Sebastian Gorząd, Daniel
Kołt, Maciej Artymiak, Adrian
Jasiński, Oskar Dziuba, Kamil
Michalski, Michał Michalski,
Tadeusz Przetocki
III miejsce – Konie po
betonie w składzie: Jakub
Gajdamowicz, Dawid Puzycki,
A nd r zej Ja si ń sk i, Daw id
Wachowiak, Kacper Szewczyk, Jakub Stańko, Artur
Skrzypski, Mateusz Baranowski, Krystian Siwek, Dominik
Murszyński
Najlepszym strzelcem turnieju został Kacper Szewczyk,
a bramkarzem – Dominik
Morawski.
W sobotę uczestniczyliśmy
w organizacji wydarzenia pn.
Wyrypa Gór Sowich, gdzie
zawodnicy musieli pokonać
na pieszo 52 km. Trasa wiodła
praktycznie przez całe Góry
Sowie. Jako miast Pieszyce
przygotowaliśmy dla uczestników punkt kontrolny wraz z
bufetem w okolicach Siedmiu
Sówek. Z trasą zmagało się
ponad 70 zawodników. Organizatorem wydarzenia były
Sowie Szczyty – pan Ireneusz
Działkowski.

Niedziela to zmagania w
Turnieju Siatkówki o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej Pieszyc oraz Zawody
Wędkarskie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce,
gdzie honoru Gminy Pieszyce
skutecznie broniła drużyna
Emeryci SALOS PIESZYCE.
Wyniki Turnieju Siatkówki
1 miejsce
– Volley Świdnica
Kamila Regnowska, Jakub
Wiśniewski, Jakub Popławski,
Bartek Pasikowski, Adrian
Wojtas, Filip Slatan, Wojciech
Stawiany
2 miejsce
– Drużyna Strażaka
Piotr Wyrostkiewicz, Piotr
Zemanek, Kuba Zemanek,
Mateusz Polakowski, Mateusz
Maziarz, Tomasz Wierzbicki,
Piotr Balas
3 miejsce
– Emeryci SALOS Pieszyce
Krzysztof Jankowski, Rafał
Góral, Michał Głowacz, Krystian Rzepski, Bartek Rzepski,
Grzegorz Jacznik
Wyniki zawodów Wędkarskich
o Puchar Burmistrza
Miasta Pieszyce
Senior:
1. Marcin Twarożyński
2. Krzysztof Kurek
3. Damian Przęzak
Junior:
1. Bartosz Bzymek
Organizatorami Dni Pieszyc byli: MBP-CK w Pieszycach, CUS w Pieszycach i
UMiG Pieszyce.

Dziękuję Wam za wspaniały, wspólnie spędzony
weekend! To było bardzo udane i bezpieczne święto
miasta.
Cieszę się, że każdy z Was znalazł coś dla siebie – miło
było mi rozmawiać z Wami podczas sesji Rady Miejskiej
Pieszyc z okazji 60-lecia nadania praw miejskich, na zawodach sportowych oraz w pieszyckim parku, gdzie odbywała
się część artystyczna i rodzinna.
Dziękuję również wszystkim osobom zaangażowanym w
organizację tego wydarzenia – bez Was by się to nie udało.
Dorota Konieczna – Enozel
- Burmistrz miasta i Gminy Pieszyce
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MANUALNY DRENAŻ
LIMFATYCZNY
I KOMPRESOTERAPIA
Manualny drenaż limfatyczny (MDL) jest drenażem
wykonywanym ręcznie. Zabieg
ten usprawnia krążenie limfy

nięciu kończyny specjalnym
bandażem. Wykorzystywana
jest w obrzękach limfatycznych
w celu odprowadzania chłonki.
Zaleca się wykonanie bandażowania po wykonaniu manualnego drenażu limfatycznego.

w organizmie, a co za tym
idzie przeciwdziała chorobom
wywołanym jej zastojem oraz
likwiduje obrzęki zastoinowe,
zapalne, onkotyczne i chłonne.
MDL jest kombinacją ruchów
okrężnych, obrotowych, pompujących i czerpiących. Siła
bodźca dostosowana jest do
okolicy ciała i stanu pacjenta.
Wskazania do zabiegu:
• obrzęki pourazowe i po
zejściu stanu zapalnego,
• obrzęki spowodowane
resekcją części układu chłonnego w przebiegu chorób nowotworowych bez przerzutów,
• obrzęki po mastektomii,
• obrzęki narządów miednicy mniejszej,
• obrzęk i w przebieg u
chorób reumatycznych,
• obrzęki spowodowane
uszkodzeniami lub wadami
r oz wojow y m i w ob r ę bie
układu chłonnego,
• obrzęki limfatyczne i
powiększenie węzłów chłonnych po chorobach zakaźnych
• twardzina układowa,
• zespół Sudecka,
• choroba Raynauda,
• lokalne obrzęki i zaburzenia odpływu chłonki,
• oczyszczenie i stymulacja
skóry okolicy twarzy i szyi,
• cellulit.
Ko m p r e s o t e r a p i a je s t
metodą polegającą na owi-

BAŃKI OGNIOWE
Stawianie baniek ogniowych ma swoje korzenie w
medycynie ludowej. Obecnie

wykorzystywane są w placówkach służby zdrowia. Zabieg
ten jest również wykonywany
w Przychodni Miejskiej w
Pieszycach. Bańki to szklane
naczynia, które po podgrzaniu
„przysysają” się do skóry.
W rozgrzanej, przystawionej do ciała bańce wytwarzane
jest podciśnienie podrażniające
skórę, mięśnie oraz powięź.
Dochodzi do rozszerzenia
naczyń krwionośnych. Chore
tkanki organizmu oczyszczane
są z produktów przemiany
materii, orgaznizm zostaje
dotleniony oraz odkwaszony.
D o d at kowo p o d ci ś n ie n ie
powoduje pękanie podskórnych naczyń krwionośnych.
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Stąd ciemne plamki na ciele
po zabiegu utrzymujące się
do pięciu tygodni. Wynaczynienie pobudza system immunologiczny do intensywnego
wytwarzania przeciwciał.

TRÓJPŁASZCZYZNOWA
TERAPIA WAD STÓP
U DZIECI
Trójpłaszczyznowa terapia
wad stóp u dzieci to metoda
oparta na rozwoju funkcjo-

Zabieg ten można wykonywać u dzieci.
Wskazania:
• przeziębienie, zapalenie
płuc, grypa

nalym kończyny dolnej w
pierwszym roku życia dziecka.
Zawiera element y terapii
manualnej oraz wykorzystuje
wzorce ruchowe niemowlęcia.
Metoda polega na diagnozie i ocenie stanu rozwoju
motorycznego dziecka oraz
przeprowadzeniu badania za
pomocą specjalnych chwytów
mobilizujących i rozciągających przykurczone struktury.
Uzupełnieniem terapii jest
funkcjonalne bandażowanie
stopy specjalnym, elastycznym, niekrępującym ruchów
bandażem. Pozwala to zintensyfikować efekty leczenia.
Elementem terapii jest również edukacja i instruktaż
rodziców. Dziecko wykonuje
codziennie w domu ćwiczenia.
Między ćwiczeniami na stopy
zakładane są bandaże.
Wskazania do terapii:
• stopa płasko-koślawa,
• stopa końsko-szpotawa,
• stopa przywiedzeniowa,
• stopa piętowa,
• ograniczenia ruchomości
stawów biodrowych.

• bóle mięśniowe
• bóle stawów
• rwa kulszowa, rwa barkowa
• bóle kręgosłupa
• choroby reumatyczne
• nerwobóle
• zapalenie zatok
W naszej placówce wykonujemy również masaż kręgosłupa bańką ogniową. Jest to
metoda, w której stopniowo
przesuwa się przyssaną do ciała
bańkę, obejmując jej działaniem coraz większy obszar
pleców. Zabieg wykonywany
jest w dolegliwościach bólowych kręgosłupa oraz jako
forma relaksu.

Przychodnia Miejska
w Pieszycach
ul. Królowej Jadwigi 1
58-250 Pieszyce
tel. 74 836 53 62, 74 836 50 30
e-mail:
biuro@przychodniapieszyce.pl

Lato w mieście 2022

W Związku Emerytów

Kilka dni temu rozbrzmiał ostatni dzwonek w
murach placówek oświatowych, który oznajmił nadajecie wakacji. Lato to czas na regenerację i odpoczynek.
Centrum Usług Społecznych w Pieszycach ogłosiło
konkurs na organizację wypoczynku letniego, a na ten
cel przeznaczyło 30 000 zł.

26-go maja członkowie
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Pieszycach pojechali na
wycieczkę. Tym razem zwiedziliśmy zamek w Nowym
Mieście na Matują w Czechach
i pełen uroku mały ryneczek.
Swoim urokiem zachwycił
nas letni ogród przez który
wchodziliśmy na teren zamku.
Oczywiście w drodze powrotnej zrobiliśmy małe zakupy

Miejska Biblioteka Publiczna
– Centrum Kultury w Pieszycach przygotowała zajęcia, które
odbywają się przez dwa pierwsze
tygodnie lipca.
I tydzień „W drogę czas”,
to kontynuacja wakacji w trasie
po kolejnych atrakcyjnych miejscach na terenie Dolnego Śląska.
Rekrutacja na ten tydzień została
ogłoszona i zamknięta 15 czerwca.
Tym razem mieszkańcy Gminy
Pieszyce odwiedzą Zoo w Łącznej, Jaskinię Niedźwiedzią w
Kletnie, a także Tipi Town –
Wioskę Indiańską w Kamieńcu
Ząbkowickim.
II tydzień to zajęcia stacjonarne w Miejskiej Bibliotece
Publicznej – Centrum Kultury
w Pieszycach pn. „Wakacje w
bibliotece – z opowiadaniem Ci
do twarzy”. Zajęcia przeznaczone
są dla dzieci w wieku od 7 do
11 lat, które poznają formy opowiadań, historię teatru, a także
wezmą udział w zajęciach z teatru
kamishibai. Sprawdź, czy można
jeszcze zapisać się na zajęcia
(MBP – CK w Pieszycach – 74
83 65 341).
Świetlica Środowiskowa
„Tęcza”, prowadzona przez
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski w Dzierżoniowie,
działająca w budynku Centrum
Usług Społecznych w Pieszycach

zaprasza do zapisów na zajęcia
wakacyjne organizowane w sierpniu w godzinach od 8:00 do 15:00
dla dzieci i młodzieży w wieku od
7 do 15 lat. Informacje oraz karty
zgłoszeniowe można odebrać w
CUS w Pieszycach, ul. Kopernika 124. Udział w zajęciach jest
płatny – 2 tygodnie 50 zł., natomiast za cały miesiąc zapłacimy
100 zł. Wakacje z Tęczą to czas
odpoczynku w gronie rówieśników, to przede wszystkim opieka
z posiłkiem dla dzieci, a także
liczne atrakcje.
Dodatkowo przyznano dotację
dla organizacji pozarządowych,
które organizują wypoczynek
letni niestacjonarnie – poza miejscem zamieszkania. Z oferty
skorzystali seniorzy ze Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Rejonowy w Pieszycach,
którzy 15 czerwca wyjechali na
zasłużony wypoczynek do Międzywodzia.
Dofinansowanie otrzymał
Miejski Klub Sportowy Pogoń
Pieszyce, który w tym roku organizuje obozy sportowe dla młodych sportowców do Ostrzeszowa,
a także do Ustki. Dodatkowo,
powołana komisja konkursowa
postanowiła przyznać dotację dla
7 DH „Iskra”. Harcerze wyjadą
w lipcu na blisko trzytygodniowy
obóz do Rozewia.

przy granicy i pojechaliśmy do
Kudowy Zdroju na wyśmienity
obiad i spacer po Parku Zdrojowym.
Dziękujemy pani przewodnik za wspaniałe opowieści i
kierowcy za spokojną i bezpieczną jazdę.
Zadowoleni i pełni humoru
wróciliśmy do domu z niecierpliwości czekając na kolejną
wycieczkę.
Zarząd

Aktywni seniorzy
14 maja 2022 roku Seniorzy z Klubu Senior + w Pieszycach uczestniczyli w Pikniku Rodzinny organizowanym przez Centrum Usług Społecznych w Pieszycach.
Pogoda dopisała. Było
to spotkanie pełne radości i
zabawy. Seniorzy przygotowali
pyszne ciasta i pierogi. Nie
zabrakło również kiełbaski
z grilla przy którym uwijali
się seniorzy. Pajda chleba ze
smalcem i do tego ogóreczek
również znalazło swoich amatorów. Seniorzy przedstawili

krótki występ artystyczny.
Śpiewy i taniec uatrakcyjnił
spotkanie. Seniorzy z Klubu
Senior + w Pieszycach to grupa
bardzo aktywnych osób, chętnych do działań. Ich kreatywność ciągle zaskakuje.
Brawo seniorzy. Tak trzymać.

12 ton żywności dla mieszkańców Gminy Pieszyce
Centrum Usług Społecznych w Pieszycach kolejny raz uczestniczy w Programie
Operacyjnym Pomoc Żywieniowa 2014-2020, współfinansowanym z Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program realizuje na terenie naszej
gminy Caritas Diecezji Świdnickiej. Dzięki podjętej współpracy udało nam się pozyskać
żywność dla 400 osób – czyli, dla 50 osób więcej, niż w poprzedniej edycji.
Otrzymane produkty to:
makarony, konserwy drobiowe
i wieprzowe, konserwy rybne,
groszek z marchewką, koncentrat pomidorowy, powidła oraz
mleko. Tylko w pierwszym
tygodniu wydaliśmy paczki
ż y wien iowe 160 osobom.
Pozostała żywność zostanie

rozdysponowana w najbliższych dniach.
Pomocy przy transporcie żywności z magazynów
Caritas do siedziby Centrum
Usług Społecznych w Pieszycach udzielił nam radny Rady
Miejskiej Pieszyc - Benedykt
Opalski, a także pracownicy
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ZGM w Pieszycach. W imieniu
Centrum Usług Społecznych w
Pieszycach i wszystkich osób
korzystających z pomocy serdecznie dziękujemy!
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Najlepsza Straż w regionie
Nasi strażacy z Ochotniej Straży Pożarnej w Piskorzowie wielokrotnie udowadniali, że w skutecznym działaniu
nie mają sobie równych.
Swoją świetną dyspozycję
potwierdzili 11 czerwca 2022 r.
w Łagiewnikach, gdzie odbyły
się 23 Powiatowe Zawody Strażackie. Udział w nich wzięło
aż 20 drużyn OSP w różnych
kategoriach wiekowych.

Drużyny OSP Piskorzów
zajęły odpowiednio:
- chłopcy starsi 15 - 18 lat
– 1 miejsce,
- seniorki – 1 miejsce,
- seniorzy – 4 miejsce.
Pięknie gratulujemy.

XI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy w Pieszycach
30 kwietnia 2022 roku w Pieszycach odbył się XI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Turniej miał za zadanie uczcić rocznicę
Święta Konstytucji 3 Maja oraz popularyzować zapasy dyscyplinę olimpijska na
terenie Pieszyc oraz Powiatu Dzierżoniowskiego. W zawodach uczestniczyło około
300 zawodniczek i zawodników z 32 klubów w tym uczestnicy z Ukrainy, Czech
,Węgier oraz Polski.
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Do hali Szkoły Podstawowej
nr 1 w Pieszycach przyjechało
34 ekip z Polski: WISŁA Świecie, ZNICZ Chęciny, Mazowsze
Teresin, Husaria Fight Kozielice
Pyrzyce, CSiR Dabrowa Górnicza, FENIKS Pesta Stargard,
HEROS Bog uszów Gorce,
UKS Zapasy Plewiska, UKS
Niska Warszawa, UKS 28 Włyn
Warta, ZKS Gogolin, DĄB
Brzeźnica Orzeł Namysłów,
LUKS Orły Namysłów, GKS
PIAST Wola, MKS U NIA
Racibórz, KS BLOCZEK Team
Pelplin, Zagłębie Wałbrzych,
ARES Wałbrzych, ZTA Zgierz,
UKS MASTER Łódź, Atleta
Łódź, UKS OLIMPIK Lubichowo, VICTORIA Osielsko,
ASI BIELIK Międzyzdroje,
Olimpijcz yk Sulmierz yce,
Technik Świdwin, Rokita Brzeg
Dolny, Bizon Milicz, Wiatr
Wołów, ZKS Bielawianka Bielawa JUNIOR Dzierżoniów,
IRON BULLS Bielawa oraz
SOWA Pieszyce.
Z zagranicznych klubów
uczestniczyli z TAK Hellas
Br no, GYAC Bi r kóz a s z
Wegier oraz z Ukrainy. Po raz
kolejny przyjechała reprezentacja WISŁY Świecie, która jest z
miasta partnerskiego. W dwóch
kategoriach startowały dzieci
urodzone (2011-12 i 2013-14)
oraz młodziczki i młodzicy
(rocznik 2008-2010).
Zapaśniczki i zapaśnicy z
SOWY wywalczyli cztery brą-

zowe medale: Lena Sowińska
do 40kg, Kacper Świech 24kg,
Dawid Dolinny 30kg, Tomasz
Kozieł 41kg w dzieciach. Oliwia
Międła 32kg uplasowała się na
VII miejscu. Młodzi zapaśnicy z
IRON BULLS Bielawa wywalczyli w sumie pięc medali w tym
jeden złoty: Szymon Pasternak
40kg w dzieciach. Srebr ne
krążki zdobyli Błażej Wilk
32kg w dzieciach i Weronika
Wierzbicka 62 kg w młodziczkach. Brązowy medal zdobyli
Dawid Pasternak 40kg, Lena
Statkiewicz w kategorii 66
kg. V miejscem musiał się
pocieszyć Michał Łakomski
57kg. Pozostali zajęli następujące miejsca Robert Zakrzewnr 2 (304) / 2022

ski 52kg VIII m., Wiktoria
Chałada 40kg VII m., Nadia
Kurcab 54kg IX m.
Najlepszymi zawodniczkami
z JUNIORA Dzierżoniów okazały Wiktoria Wojtyło 48kg,
Emila Wyka 54kg, które zdobyły złote medale. Magdalena
Porebska 26kg uplasowała się
na V miejscu, Milena Błażkiewicz 32kg na VII m, Lena Błażkiewicz 46kg na 16m, Weronika
Radzinska 46kg na 19m, Kamil
Pachołek 32kg na XI m
Link do wyników: https://
sportzona.pl/app/events/list/
wrestling
W klasyfikacji drużynowej
wszystkich kategorii wiekowych
LKS Mazowsze Teresin uplaso-

wał się na I miejscu, II miejsce
LKS Znicz Checiny a III miejsce
drużynowo HUSARIA FIGHT
Team Kozielice. To było wielkie
święto zapaśnicze w Pieszycach.

Dzięki wieloletniej współpracy z
klubami z zagranicy oraz Polski
do Pieszyc przyjechało około
300 uczestników z 3 państw.
Organizatorom miło gościć takie
ekipy w malowniczych Pieszycach. Poziom zmagań na matach
był bardzo wysoki.
Ws p ó ł o r g a n i z a t o r a m i
imprezy byli: Burmistrz Pieszyc, ULKS SOWA Pieszyce.
Zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych z Urzędu Miejskiego
w Pieszycach oraz Powiatu
Dzierżoniowskiego.
Sponsorzy: Ekologiczne
Cent r u m Od z ysk u Marek
Drozdowski, Fundacja Ziemia
Sudecka, ROOMSTER.

Międzynarodowy Biegu Pokoju
w Pieszycach

Grand Prix Polski
w jeździe na nartorolkach

We wtorek 17 maja między innymi przez Pieszyce
przebiegł Bieg Pokoju. Misją biegu jest tworzenie i
szerzenie atmosfery przyjaźni, pokoju, zrozumienia,
a jednocześnie przekraczanie granic między ludźmi
o różnych wyznaniach, kulturach i pozycjach społecznych.

W ostatni weekend lipca – 30 – 31 lipca 2022 w
Gminie Pieszyce odbędzie się jedyne takie wydarzenie
na nartorolkach w Polsce! To najbardziej prestiżowa
nartorolkowa impreza w kraju. Tym bardziej cieszy nas
fakt, że startują w niej również pieszyczanie.

W w ydarzeniu ud ział
wzięli biegacze z Czech,
Słowacji, Holandii, a nawet
Gwatemali. Sztafetę biegaczy
powitali uczniowie klasy
2 ze Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach oraz
burmistrz Pieszyc Dorota
Konieczna Enozel wraz z
zastępcą Krzysztofem Galiakiem. Reprezentacja Pieszyc
z radością przejęła Pochodnię Pokoju - symbol biegu i
wspólnie z biegaczami przebiegła ulicami miasta.

Peace Run został zainicjowany w 1987 roku przez
sportowca, artystę i filozofa pokoju Sri Chinmoy`a,
któr y większość swojego
życia poświęcił służbie ideałom światowej harmonii.
Misją biegu jest tworzenie
i szerzenie atmosfery przyjaźni, pokoju, zrozumienia,
a jednocześnie przekraczanie
granic między ludźmi o różnych wyznaniach, kulturach i
pozycjach społecznych. Bieg
promuje wolność, tolerancję
i wzajemne, społeczne zrozumienie.

30 l ip ca odbę d z ie się
UpHill Gór Sowich. To jeden
z bardziej wymagających polskich biegów pod górę. Dystans
wynosi 9 km, przewyższenie
425 m. Trasa prowadzi z Pieszych Górnych na Przełęcz
Jugowską. Tego samego dnia
w godzinach wieczor nych
w Dzierżoniowie wystartuje
najbardziej dynamiczna, wciągająca i widowiskowa forma
rywalizacji na nartorolkach,
czyli KO Sprinty Dzierżoniów.
Są to sprinty parami na dystansie 200 m w Dzierżoniowie. W

niedzielę 31 lipca zawodnicy
znów zawitają w Pieszycach
na Sowiogórskiej Pętli, która
podobnie jak w latach ubiegłych prowadziła będzie na
komfortowej drodze pomiędzy
Pieszycami a Bielawą z ciągłym widokiem na panoramę
Gór Sowich. Dystans do pokonania to 25 km.
O szczegółach wydarzenia będziemy informować w
mediach elektronicznych. W
tych dniach na w/w drogach
należy spodziewać się utrudnień w ruchu.
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Pogoń wygrała
- zostajemy w okręgówce!!!
Ostatni domowy mecz MKS Pogoń Pieszyce w
sezonie 2021 / 2022 drużyna zakończyła wygraną z LKS
BYSTRZYCA GÓRNA.
W sobotę 4 czerwca 2022
roku nasz klub w ramach 29
kolejki o mistrzostwo Seller
K l a s y O k r ę gowe j g r u py
wałbrzyskiej wygrał 2-1, a
bramki dla Pieszyczan strze-

nr 2 (304) / 2022

lili: KACPER SZEWCZYK i
JAKUB TOMKIEWICZ.
Gratulujemy zawodnikom i
trenerowi Sebastianowi Gorządowi.

Wreszcie!
Pomysł na organizację tych zawodów pojawił się jeszcze sporo przed wybuchem
pandemii. Niestety ograniczenia, nakazy i zakazy nie pozwoliły nam zorganizować
Sowiego Biegu według pierwotnych planów, ale w 2022 r. było to już możliwe.

Pełne wyniki znajdziecie
na stronie https://wyniki.datasport.pl/results3602/

Panowie
•D
 aniel Trela
– czas 00:53:13 min.
•R
 adosław Drążczyk
- 00:56:45 min.
•K
 ryspin Tersa
– czas 00:56:54 min.

Dziękujemy wolontariuszom ze Szkoły Podstawowej
nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej
w Pieszycach oraz OSP Piskorzów za wsparcie naszych
działań w organizacji biegu.

Sowi Bieg to zawody organizowane przez Piesz yce,
Dzierżoniów, Bielawę i Powiat
Dzierżoniowski. Trasa biegu
mierzy nieco ponad 12 km i
praktycznie w całości przebiega po publicznych drogach
asfaltowych.
W pierwszej edycji zawodów sklasyfikowano na mecie
ponad 400 uczestników, w tym
sporą grupę pieszyczan. W klasyfikacji OPEN bieg z czasem
46:06 minuty wygrał Sebastian
Gołębiewski.
Wśród pieszyczan
najszybsi byli:
Panie
• Karolina Opalińska
– czas 01:21:27 godz.
• Katarzyna Górska
– czas 01:21:45 godz.
• Małgorzata Dobrowolska
– czas 01:23:13 godz.
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Złote Sówki Gminy Pieszyce
cd. ze str. 1
czyli szkołę ze średnią 5,0 i
więcej, mają wzorowe zachowanie, a także są laureatami
wielu konkursów na szczeblu gminnym, powiatowym,
wojewódzkim i krajowym.
Grat ulacje ot rzymał y nie
tylko dzieci, ale i ich rodzice i
wychowawcy.

A oto laureaci
Nagrody Burmistrza
Miasta i Gminy Pieszyce
„Złota Sówka – 2022”:
Magdalena Rakoczy
Milena Zima
Karolina Wagnerowska
Natalia Kaczor
Jacek Baraniuk
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Nagrody rzeczowe i puchary
za 19 i 62 miejsce (1962 – data
nadania praw miejskich) na
premii lotnej w Pieszycach
odebrali odpowiednio: Stefan
Kozioł z czasem 00:28:41 minuty
i Paweł Bochniak 00:32:13.

