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Częstochowska pielgrzymka 2017
Zbliżaniu się pielgrzymów na Jasną Górą zawsze towarzyszy radość. Wręcz entuzjazm. Śpiewają, tańczą,
w cichej modlitwie dziękują Pani Jasnogórskiej za to, że raz jeszcze udało się, że doszli. Mimo upałów i mimo
potwornego zmęczenia. W dniu 9 sierpnia 2017 r. nie byli już zmęczeni.
Ostatni etap, to tylko siedem kilometrów, przebytych w rześkim porannym
powietrzu. - Jak co roku, wraz z Tadziem
Przetockim, witaliśmy naszych pieszyczan
przed wejściem na Jasną Górę. - komentuje Zdzisław Maciejewski, mieszkaniec
Pieszyc. - Przyjechaliśmy dzień wcześniej, pokonując rowerami 228 kilometrów. Mieliśmy piękną słoneczną pogodę.
Niestety, przez całą drogę wiał silny,
przeciwny wiatr, wydłużając czas podróży
do 14 godzin.
Jak przebiegła pielgrzymka piesza?
Siostra salezjanka Małgorzata Krzywda,

wytrawna uczestniczka wszelkich pielgrzymek stwierdziła, że nie było źle. Nie mieli
żadnego wypadku i nikt nie zachorował.
- Szło się lepiej niż w ubiegłym roku - opowiadała Małgorzata Krzywda, siostra
salezjanka. - W czasie największego upału
Pan Bóg zsyłał pielgrzymom ożywczy wiatr,
który chłodził ich spocone z wysiłku twarze.
Rankiem 9 sierpnia 2017 r. przyjechał
na Jasną Górę autobus z kolejną grupą pielgrzymów. Tych, którzy nie byli w stanie iść
piechotą, ale wspierali wędrujących swoją
modlitwą. Przyprowadził ją nasz ksiądz
prałat Edward Dzik.

Częstochowska pielgrzymka 2017
Ranna modlitwa by nabrać siły
Na Jasną Górę tłum wiernych zdąża
Groźnego skwaru obraz niemiły
Ołów podeszwy butów obciąża
Rusza Świdnica, Warszawa, Kraków
Asfalt się topi, do nóg się klei
Słoneczko wrogiem pielgrzymich szlaków
Na chłodne jutro nie ma nadziei
Zwalnia kolumna, idzie powoli
Ciężar ogromny potu i trudu
Wielki hart ducha i siła woli
Miłość do Matki polskiego ludu
Woda do picia jak do kąpieli
Pielgrzym cierpieniem duszę bogaci
Afryka żarem się z nami dzieli
Sierpień nadrabia, co lipiec traci
Ulewne deszcze, gwałtowne burze
Pękają szyki, momenty trwogi
Wędrowiec niczym przeciw naturze
Zmoczy, przerazi, wymiecie z drogi
Jednym zapały pesel hamuje
Drugim wiek młody skrzydeł dodaje
A każdy idzie, bo w sercu czuje
Dojdzie, i lepszym się zaraz staje.
Zdzisław Maciejewski

Co wolno w parku krajobrazowym, a co w narodowym
Dociera do nas wiele sygnałów, że turyści i mieszkańcy nie wiedzą do końca, co
można robić, a czego nie w parku krajobrazowym i w parku narodowym. Dlatego
poniżej podsyłamy małą podpowiedź.
Park Krajobrazowy Gór
Sowich stanowi wspaniałe uroz-

Powstają po to, aby te wartości chronić i popularyzować.

być wykorzystywane przez
mieszkańców w celach rekreacyjnych, które w żaden sposób
ich nie niszczą. Powierzchnia
każdego parku narodowego
dzielona jest na obszary różniące się zastosowaniem odrębnych metod ochrony przyrody
(obszar ochrony ścisłej, czynnej
oraz krajobrazowej).

Z kolei wchodząc do parku
narodowego należy poruszać
się tylko i wyłącznie po wyznaczonych i oznakowanych szlakach, nie wolno zrywać kwiatów, dzikich owoców i grzybów.
Planując wycieczkę do lasu,
warto wcześniej zastanowić się
jaki będzie jej cel. Jeśli oprócz
edukacji chcesz odkryć nowe
szlaki turystyczne to z pewnością park narodowy nie będzie
najlepszym pomysłem.
Zebrała Klaudia Krupiarz

Ku pamięci ogniomistrza
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maicenie pobytu w Pieszycach,
to miejsce uprawiania sportów,
relaksu, odpoczynku i wędrówek po zdrowie. Turyści mogą
korzystać z wytyczonych szlaków zarówno pieszych, jak i
rowerowych. Bogactwo krajobrazu i przyrody, niezwykła
historia z tradycją czyni to miejsce magicznym i wyjątkowym.
Park krajobrazowy obejmuje obszar chroniony ze
względu na wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe
czy też walory krajobrazowe.

Inaczej jest w parku narodowym, tam chroniona jest cała
przyroda na danym obszarze,
a na jego terenie wyznaczone
są specjalne szlaki turystyczne,
ścieżki oraz drogi na których
można napotkać muzea przyrodnicze, wszystko to z myślą o
tym aby poruszający się turyści
mogli lepiej poznać przyrodę.
W parku krajobrazowym
występują pomniki przyrody
i rezerwaty, ale nadal jest to
obszar użytkowany gospodarczo. Lasy czy jeziora mogą

Podczas obchodów Dnia Wojska Polskiego, które odbyły się
15 sierpnia 2017 r., na cmentarzu parafii pw. św. Antoniego odsłonięto pomnik poświęcony pamięci st. ogniomistrza Kazimierza
Piwowarczyka. Pomnik ufundowano z inicjatyw Związku
Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Pieszycach.

Kolejny partner programu z Pieszyc
Firma New Brand Meble z Pieszyc jest kolejnym partnerem programu „Ogólnopolskiej Karty Seniora”. Jej posiadaczom przysługuje 15% zniżki na usługę montażu
mebli wraz z materiałami.
New Brand Meble to firma
działająca na lokalnym rynku
od kilkunastu miesięcy, ale już
cieszy się dobrą opinią wśród
swoich klientów. Firma zajmuje
się wykonywaniem i montażem
mebli na wymiar według życzenia i fantazji klienta. W ich ofercie znajdą Państwo m.in. meble
kuchenne, biurowe i sklepowe,

dziecięce i garderoby. New
Brand Meble świadczy także
usługi w zakresie regulacji mebli,
serwisu pogwarancyjnego, montażu mebli marketowych oraz
przeróbki starych mebli.
Jeśli i Państwo chcą zostać
partnerem programu zapraszamy
do kontaktu tel. 74 836 72 47.
(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. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
3. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,
4. lokali użytkowych.

Z życzeniami i gratulacjami z okazji 90-urodzin
W piątek 28 lipca 2017 r. Prezes Związku Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Lucjan Serafin skończy 90 lat. Z tej
okazji już dziś Jego najbliżsi współpracownicy, znajomi i przyjaciele złożyli mu
serdeczne życzenia.
- Cieszę się, że możemy
się dziś tutaj razem spotkać –
rozpoczęła swoje krótkie przemówienie Dorota Konieczna
– Enozel, burmistrz Pieszyc.
– Dziś śpiewać 100 lat to już
zdecydowanie za mało, dlatego
życzymy Panu dużo miłości
bliskich oraz wielu, wielu lat
przeżytych w jak najlepszym
zdrowiu i przyjaźni.
Z życzeniami do jubilata
udali się także m.in. Ryszard
Kondrat – przewodniczący
RM Pieszyc, Zbigniew

Tomaszczyk – członek zarządu
Stowarzyszenia „PASJONAT”,
Józef Przeorek – Muzeum
Góry Sowie, Region Sudety
oraz zastępca prezesa Związku
K o m b a t a n t ó w, Z d z i s ł a w
Maciejewski – sekretarz
Z w i ą z k u K o m b a t a n t ó w,
Zdzisław Oleksiak - zastępca
prezesa Związku Kombatantów
wraz z małżonką oraz Jadwiga
Kowalska – księgowa Związku.
L u c j a n S e r a fi n j e s t
mieszkańcem Kamionek.
Urodził się 28 lipca 1927 r.

w Frankamionka. W 1993 r.
uzyskał uprawnienia członka
Związku Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Politycznych
w Pieszycach. Sprawował w
nim m.in. funkcję sekretarza, wiceprezesa, obecnie jest prezesem. Za swoją
działalność wielokrotnie był
odznaczany, m.in.: Krzyżem
Armii Krajowej, złotym i brązowym medalem za zasługi
dla Związku Kombatantów,
Dyplomem Weterana o niepodległość, tytułem Opiekuna

Miejsc Pamięci. Awansowany
do stopnia porucznika. Dzięki
zaangażowaniu i pracy społecznej oraz współpracy
z członkami ZKRPiBWP
Pieszycka Izba Pamięci jest
jedną z przodujących w powiecie Dzierżoniowskim. Lucjan
Serafin za szczególny cel postawił sobie rozpowszechnianie
postaw patriotycznych wśród
dzieci i młodzieży na terenie
gminy Pieszyce.
Nasza redakcja również
przyłącza się do życzeń –
przede wszystkim zdrowia
Panie Lucjanie!
(red.)
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763 000 złotych dla UMiG w Pieszycach
Gmina Pieszyce, która należy do Stowarzyszenia
Ziemia Dzierżoniowska otrzymała dofinansowanie w
kwocie 763 000 złotych na kompleksową modernizację
budynku Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach.
Łączna kwota, jaką udało
się pozyskać Stowarzyszeniu Ziemia Dzierżoniowska
wynosi 9 mln 250 tys. złotych
na kompleksową termomodernizację 12 budynków użyteczności publicznej w powiecie
dzierżoniowskim, w tym także
budynku Urzędu Miasta i
Gminy Pieszyce.
- Dzięki przynależności
Gminy Pieszyce do Stowarzyszenia Ziemia Dzierżoniowska udało nam się sięgnąć
po bardzo duże unijne pieniądze – komentuje Dorota
Konieczna – Enozel, bur-

mistrz Pieszyc. – Dofinansowanie pozwoli nam na zmianę
zewnętrzną budynku Urzędu
Miasta i Gminy w Pieszycach,
a także na liczne inwestycje
wewnątrz, które przyczynią
się chociażby do oszczędności kosztów energii oraz do
poprawy warunków obsługi
klientów. Zadanie inwestycyjne
obejmuje wymianę poszycia
dachu i elewacji budynku
wraz z dociepleniem stropu
poddasza, dociepleniem ścian,
modernizację instalacji CO,
docieplenie stropu piwnicy,
instalację systemu central

nawiewowo–wywiewnych.
Koszt całkowity zadania
wynosi 901 tysięcy złotych.
Harmonogram realizacji
projektu zakłada zakończenie
wszystkich zadań do połowy
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2019 r., jednak pierwsze prace
modernizacyjne w Gminie
Pieszyce rozpoczną się jeszcze
w 2017 roku.
(red.)

Baw się razem z „Tęczą”
Trwają ostatnie półkolonie letnie w Gminie Pieszyce.
Organizatorem miesięcznego wypoczynku jest Ośrodek
Pomocy Społecznej w Pieszycach i działająca w nim Świetlica Środowiskowa „Tęcza”. Sierpień dla dzieci będzie
bardzo atrakcyjny, a wszystko za sprawą wielu zajęć,
warsztatów i pogadanek profilaktycznych.
Lato w mieście wcale nie
musi być nudne, a wszystko
za sprawą ośrodków, które
podjęły się zorganizowania
czasu wolnego najmłodszym
mieszkańcom gminy. Po Szkole
Podstawowej nr 1 w Pieszycach, Miejskiej Bibliotece
Publicznej – Centrum Kultury
w Pieszycach, czy MKS Pogoń
Pieszyce i LKS Boxmet Piskorzów przyszedł czas na Ośrodek Pomocy Społecznej. Tym
razem półkolonie skierowane

są do 30 dzieci z gminy, które
od poniedziałku do piątku w
godzinach od 10.00 do 14.00
przebywać będą w Świetlicy
Środowiskowej „Tęcza”.
Kierownik półkolonii,
Monika Bośka zadbała o
wiele atrakcji dla kolonistów,
którzy przez najbliższy miesiąc wyjadą m.in. do Zagrody
Edukacyjnej „Ostoja nad
Młynówką” w Mościsku, do
jednostki Państwowej Straży
Pożarnej w Dzierżoniowie, a

także do Miejskiego Ośrodka
Kultury i Sztuki w Bielawie.
Dodatkowo zorganizowane
zostaną zajęcia sportowe i
zabawy ruchowe, a także zajęcia profilaktyczne dotyczące
rozstrzygania nieporozumień,

uzależnień, dbania o zdrowie
i skutków działania alkoholu.
Półkolonia finansowana jest
ze środków budżetu Gminnej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
(red.)

Wspomnienia o Edwardzie Szatkowskim
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W piątek, 30 czerwca br. o godz. 17, w Siedzibie
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Pieszycach odbył się Wieczorek Poetycki poświęcony
pamięci Edwarda Szatkowskiego – byłego Prezesa
Zarządu Rejonu Związku, wielkiego miłośnika poezji,
człowieka niezwykłego, dobrego i szlachetnego, który
tak wiele zrobił dla innych...
Ten wieczór na zawsze pozostanie w pamięci uczestników. Było
pięknie, wzruszająco – chciałoby się powiedzieć - zjawiskowo.
Prezentujący swoje wiersze poeci: Ryszard Mierzejewski z Pieszyc i
Krzysztof Urzędowski z Piławy Górnej, to znakomity duet. Wiersze
wybrane na dzisiejsze spotkanie dostarczyły zebranym słuchaczom

Dziękuję serdecznie za wyjątkowy wieczór, gdzie oprócz wspanialej poezji i ciepłej atmosfery spotkałam lubianych przeze mnie
ludzi pióra oraz sympatycznych mieszkańców Pieszyc. Jeszcze raz
składam wyrazy współczucia żonie Edwarda Szatkowskiego. Na
tej uroczystości byliśmy z Tobą, Krysiu, całym sercem, myślami
i modlitwą. Kłaniam się pięknie - Emilia Juszczak
Emila Juszczak, fot.: Tadeusz Lizakowski

Ryszard Mierzejewski

Poezja i śmierć
pamięci Edwarda

niesłychanych emocji. Ryszard Mierzejewski, nasz sudecki królewicz
poetyckich uniesień, nie boi się kochać i nie wstydzi się łez. Jego
wiersze o odejściu najbliższych poruszyły najczulsze zakamarki
duszy, natomiast piękne liryki Krzysztofa Urzędowskiego zabrały
w Krainę Łagodnego Wyciszenia, by tam otulić rozczulone serca...
Wymowne, głębokie słowa dopełniała liryczna muzyka w wykonaniu
Marka Cieśli - znanego dzierżoniowskiego artysty: malarza, poety,
muzyka i kompozytora. Najmłodszymi uczestniczkami spotkania
były Jagoda, lat 9 i Celinka, lat 5. Niezwykle uzdolnione wnuczki
Pani Zofii, które już objawiają swoje talenty literackie.
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Chciałbym umrzeć kiedy będę
pisał wiersz
nieważne czy późno w nocy
czy wcześnie nad ranem
przed jasnym oknem
komputera
z głową która opadnie na blat
stołu i z dłońmi na klawiaturze
maszyna zapisze jeszcze
ostatnie słowa dłuższą urwaną
przez nieunikniony los myśl
bo tylko tak godnie odchodzimy
opuszczamy ziemski dom
kiedy w tej ostatniej
danej nam chwili robimy to
czym naprawdę żyliśmy
co kochaliśmy i co jako nasz
najświętszy dar pozostawiamy
innym
Od kilku dni noszę w myślach
śmierć kolegi
nie znaliśmy się długo ale
myśleliśmy i czuliśmy
podobnie

rozumiał poezję i doceniał jej
wagę dopytywał zawsze
o wiersze publikacje wieczory
autorskie
jak wielu dobrych i szlachetnych
ludzi odszedł przedwcześnie
w przejmującym i zaplanowanym
przez siebie milczeniu
bez rozgłosu wspomnień kondolencji
zgodnie z życzeniem zmarłego
ciało oddano lekarzom
aby wydobyli z niego to co
najcenniejsze i pomogli tym
co jeszcze żyć mogą
Nie było oﬁcjalnych powiadomień
o śmierci nie było pogrzebu
nie będzie żadnego pomnika
z marmuru czy innych kamieni
pozostanie być może
w przeszczepionych organach
i w pamięci
jako wielki miłośnik poezji
19.05.2017

Sowiogórski twórca, sowiogórska poezja

Nowy tomik wierszy Tadeusza Żurawka
Tadeusz Żurawek (ur. 1960) należy do
poetów średniego pokolenia. Debiutował
w 1991 r. tomikiem pt. „Wiersze” (Wyd.
Bis, Dzierżoniów). Potem wydał własnym
sumptem tomiki: „Pobocza” (2008), „Labirynt” (2010), „Dookoła” (2012) i „Impresje”
(2015). W 2014 r. ukazał się drukiem największy jak dotąd objętościowo i zarazem
najbardziej reprezentatywny wybór Jego
wierszy pt. „Zaśpiewam ci pieśń” (Wyd.
Bibliotheca Bielaviana, Bielawa) jako XI tom
serii wydawniczej „Sudecka poezja i proza”,
powstałej z inspiracji i pod patronatem
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bielawie.
Ostatni, omawiany tu tomik „Wiersze II”
ponownie został sfinansowany z prywatnych środków samego Autora. Informację
tę podaję nie tylko z rutynowej powinności
o zamieszczenie wyczerpujących danych
bibliograficznych, ale też dlatego, że ma ona
istotne znaczenie dla zrozumienia twórczości
Tadeusza Żurawka, w tym również prezentowanej w wierszach omawianego tu tomiku.
Tym bowiem, co niewątpliwie wyróżnia
samego Autora i Jego wiersze jest daleko
zaawansowana autonomia i niezależność.
Tym też należy tłumaczyć fakt, że T. Żurawek
lepiej czuje się jako twórca całkowicie niezależny i wolny od wszelkich organizacyjnych,
finansowych czy wydawniczych ograniczeń.
Jest poetą Gór Sowich, tutaj się urodził,
wychował i tu pragnie pozostać. Tutaj
czuje się wolny i niezależny, pisze o tym w
swoich wierszach, które traktuje jako wolną,
niezależną i nieskrępowaną cywilizacyjnie
przyrodę. Dlatego w pełni wytłumaczalne
jest, że woli publikować swoje wiersze w
całkowicie niezależnych, przez siebie głównie finansowanych, wydawnictwach. Znam
osobiście Autora i wiem, że miał i ma różne
propozycje do publikowania swoich wierszy
w profesjonalnych wydawnictwach i rozumiem, dlaczego konsekwentnie odmawia
tym propozycjom.
Jest autorem bardzo skromnym, nie pisze
dla rozgłosu i sławy, nie lubi nawet, gdy Go
się nazywa „poetą”. W swoim wspomnianym tomiku debiutanckim przedstawia się
w notce autobiograficznej takimi m. in.
słowami: „Mieszkaniec Pieszyc od zawsze
i da dobry Bóg , na zawsze.” A w swoim
ostatnim tomiku cały swój życiorys zawiera
w czterech krótkich zdaniach: „IV strażnik
Kamiennej Wieży na Wielkiej Sowie. Urodził
się, bo musiał. Żyje, bo Bóg tak chce. Umrze,
bo tak wypada, choć niekoniecznie.” Ktoś,
kto nie czytał jeszcze Jego wierszy może
odnieść wrażenie, że tak redagowane notki
biograficzne świadczą o zmanierowaniu
Autora albo o dążeniu do zdobycia taniego
poklasku. Opinie takie szybko jednak tracą
swój grunt, kiedy zacznie się czytać wiersze
T. Żurawka.
Korzystając z pewnego porównania do
spektaklu teatralnego (notabene T. Żurawek
ma w swoim życiorysie również epizod
teatralny, kiedy w młodości był związany
jako aktor i reżyser z amatorskimi teatrami
awangardowymi) spróbujmy dokonać analizy
wierszy według takiego schematu:
Miejsce akcji – Góry Sowie i Pieszyce jako
rodzinne miasteczko Autora, leżące u podnóża

tych gór, Kamienna Wieża na Wielkiej Sowie
(pisana wielkimi literami, chociaż nie jest to nazwa
własna obiektu). To jest główna, najczęstsza,
sceneria wierszy T. Żurawka, zarówno w ulubionych przez Niego i doprowadzonych do perfekcji
językowej miniaturach poetyckich, pisanych na
wzór popularnych dzisiaj w literaturze zachodniej
dalekowschodnich haiku, jak i dłuższych, bardziej
rozbudowanych wierszy. Przykładem pierwszego
rodzaju utworów mogą być miniatury:
„Idź w Góry tam odnajdziesz
serce uwięzione
w korzeniach drzewa”
(s. 6)
„przysypana śniegiem
drzemie Wielka Sowa
zimowy poranek – jak cicho” (s. 32)
Natomiast w bardziej rozbudowanych
formach górską scenerię można odnaleźć dla
przykładu w innym wierszu:
„Góry przenajczystsze
schodzące w dół dolinami
po krańce drzew wznoszące
samotność utwierdzone mocno
i wieczne zaślubione chmurą
gdy przychodzę milczeniem
z pochyleniem wielkim
nagromadzić ich sobie
na bezduszne miasto
śpiewem opadają”
(s. 38)
Góry jako naturalne środowisko człowieka, nieskażone wszelkimi – jak często
nazywa te cechy Autor - „grzechami” cywilizacji jest zarazem przeciwieństwem tej
cywilizacji, ucieleśnionej w mieście. I mimo
tego, że przebywanie czy życie w górach
związane jest często z poczuciem samotności,
to właśnie to środowisko zdaniem Autora jest
tym najlepszym dla człowieka miejscem.
Obcowanie z górską przyrodą i związane
z tym poczucie samotności pomaga człowiekowi odnaleźć jego tożsamość, umożliwia
swoiste moralne i obyczajowe oczyszczenie,
catharsis, a także nawiązanie osobistego,
intymnego kontaktu z Bogiem. Głęboka
wiara jako część ego, jako własna filozofia
życia, w przeciwieństwie do demonstracyjnego praktykowania wiary „na pokaz” jest
stałym i bardzo ważnym motywem wierszy
T. Żurawka. Również w tomiku „Wiersze II”
motyw ten przewija się przez wiele utworów,
jak na przykład w miniaturze:
„nigdzie stąd nie wyjadę
swojego Boga muszę
tutaj odnaleźć choćbym
miał duszą przeorać
Ziemię”
(s. 28)
Przechodząc do drugiego, po miejscu
akcji, wyróżnika wierszy T. Żurawka, tzn.
czasu akcji.
Czas jest tutaj integralnie związany z
miejscem, co odbiera się jak naturalną czasoprzestrzeń przyrody, tutaj: górskiej przyrody.

Daje ona poczucie pewnej niezmienności i
wieczności, chociaż widoczne i odczuwalne
są także elementy naturalnego przemijania.
Podmiot liryczny wierszy T. Żurawka żyje w
Jego wierszach jak stare drzewo w górach,
jeszcze dorodne i silne, ale przecież doskonale wiadomo, że i ono się starzeje i kiedyś po
prostu umrze. W pięknej, lakonicznej formie
zawarł Autor to przekonanie, podkreślając
zarówno swój związek z Naturą, jak i ze
swoimi wielkimi poprzednikami duchowymi, których podobnie jak siebie nazywa
„strażnikami Kamiennej Wieży” w ostatnim
wierszu tomiku:
„kto oprócz Wieży
pamięta ich imiona:
Ryszard Stiff ojciec Marian
samotni strażnicy
Kamiennej Wieży
teraz już Górach u Pana Boga
czuwają bym nie pobłądził”
(s. 42)
Tomik zamyka „Dezyderata” z 1692 r.
znaleziona w starym kościele Św. Pawła w
Balimore. Myślę, że Autor umieścił ją nie
bez istotnego powodu. Może ona bowiem
stanowić pewien klucz interpretacyjny do
Jego wierszy. Wystarczy, że przypomnimy
tylko jej pierwsze zdanie:
„Przechodź spokojnie przez hałas i
pośpiech pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy...”
(s. 43)
Tomik Tadeusza Żurawka, który gorąco
polecam jako lekturę, zarówno koneserom
dobrej poezji, jak turystom kochającym góry
i wypoczynek na łonie przyrody, ilustrowany
jest równie pięknymi jak same wiersze,
czarno-białymi fotografiami Zdzisława
„Mateo” Dominikowskiego.
Ryszard Mierzejewski
* Tadeusz Żurawek: Wiersze II. Wyd.
Tadeusz Żurawek, Wielka Sowa – Pieszyce
2017, ss. 44.
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1.Zamienię mieszkanie komunalne po remoncie, o
powierzchni 21,43 m2 składające się z 1 pokoju, i poddasza
(podzielonego na kuchnię i łazienkę ) na większe położone
również w Pieszycach. Telefon kontaktowy 669-715-150.
2.Zamienię mieszkanie komunalne położone w Pieszycach
o pow. 29,05 m² po remoncie na większe położone w Pieszycach
lub Dzierżoniowie. (Możliwość dopłaty ). Telefon kontaktowy
534-361-031 lub 726-396-471.
3.Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 29,82 m² położone na parterze przy ulicy Kopernika na większe. Mieszkanie
jest po remoncie i składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki.
Telefon kontaktowy 667-747-768.
4. Zamienię mieszkanie położone na parterze przy ulicy
Kopernika o pow. 31,21 m². Telefon kontaktowy 667-544-077.
5. Zamienię mieszkanie komunalne na mniejsze. Mieszkanie znajduje się w Piskorzowie i położone jest na parterze.
Składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju.
Powierzchnia całkowita mieszkania wynosi 72,02 m². Telefon
kontaktowy 531-823-083.
6.Zamienię mieszkanie komunalne położone na I piętrze
o pow. 17,49 m ² na większe – może być ze spłatą zadłużenia.
Telefon 535-306-671.
7.Zamienię mieszkanie komunalne położone na parterze
o pow.27,56 m2 na większe położone w Pieszycach (do remontu
lub zadłużone ).Telefon kontaktowy 537-251-839.
8.Sprzedam mieszkanie własnościowe słoneczne i ekonomiczne w centrum Pieszyc ( w pobliżu sklepu Netto) na I
piętrze. Powierzchnia wynosi 32,88 m² ( kuchnia – 11,64 m² i
pokój otwarty na przedpokój – 21,24 m². W mieszkaniu instalacja wodno- kanalizacyjna, elektryczna i gaz przewodowy.
Mieszkanie wymaga remontu. Cena korzystna, do negocjacji.
Tel.606-210-220.
9.Zamienię mieszkanie własnościowe w Kamionkach o
pow. 52,50 m2 składające się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki,
wyposażone w c.o + kominek na mniejsze (2 pokoje,kuchnia,
łazienka lub kawalerkę ). Telefon 748365-638.
10.Zamienię mieszkanie komunalne położone na I piętrze o
powierzchni 50,79 m2 , 2 pokoje, kuchnia, łazienka o pow. 9 m 2,
c.o. na mniejsze o podobnym standardzie. Kontakt: 726-045-070.
11.Sprzedam mieszkanie własnościowe przy ul. Kościuszki
położone na I piętrze o pow. 40,32m2 składające się z 2 pokoi,
kuchni, toalety lub zamienię na mieszkanie 3-pokojowe z
balkonem , ogródkiem lub mały dom. Telefon kontaktowy
781-751-174.
12.Sprzedam mieszkanie własnościowe w Kamionkach położone na II piętrze o pow. 60 m2. Telefon kontaktowy 722-156-221.
13.Sprzedam mieszkanie własnościowe w Piskorzowie
położone na parterze o pow. 34,02 m2. Telefon kontaktowy 723336-816 , 519-599-663.
14.Sprzedam mieszkanie w Pieszycach ( w bloku) o pow.
37,80 m2 , dwupokojowe na 4 piętrze, słoneczne. Tel. 604-972-769.
15.Sprzedam działki budowlane: w Rościszowie 48 arów i
18 arów w Pieszycach Środkowych. Telefon 504-755-740.
16.Sprzedam garaż murowany przy ul. Ogrodowej w Pieszycach (przy wieżowcach).25m2 . Cena do uzgodnienia. Telefon.
887-419-915.
17.Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 40 m2 położone
na II piętrze na mieszkanie położone na parterze ( wyremontowane). Lokal , który użytkuję znajduje się przy ul. Kopernika
jest po remoncie. Telefon kontaktowy. 535-747-333.
18.Sprzedam mieszkanie przy ulicy Kopernika , położone
na parterze o pow. 63,24 m2. Telefon kontaktowy 509-908-215.
W przypadku dezaktualizacji ogłoszenia prosimy o pilny
kontakt z biurem ZGM.
Wszelkie informacje i ogłoszenia prosimy kierować do
ZGM ul. Mickiewicza 10, tel. 0 74-8365-356 lub 074- 8365-440.
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Piękny bieg
z metą na Wielkiej Sowie
W niedzielne przedpołudnie blisko 600 osób pobiegło
na Wielką Sowę - najwyższy szczyt Gór Sowich (1 014
m n.p.m). Kusiły piękne widoki - szczególnie ze słynnej
wieży widokowej na szczycie - oraz wysokie nagrody.
W Ludwikowicach Kłodzkich biegano w stylu alpejskim.
Trasa mierzy tu 9,6 km i choć nie jest to imponujący dystans,
naprawdę daje popalić. Niemal przez cały czas droga pnie się pod
górę - różnica między startem i metą wynosi 600 metrów! Było się
o co ścigać - organizatorzy zadbali o nagrody i przygotowali m.in.
aż trzy premie specjalne. Efekt? Rekordowa frekwencja na starcie!
Tradycyjnie już na Wielkiej Sowie rozegrano Mistrzostwa
Polski Weteranów w Biegu Górskim. Klasyfikowano w nich
biegaczy od 35. roku życia. Wygrała Edyta Lewandowska była mistrzyni Polski w... maratonie. Podium biegu otwartego
zdominowali zagraniczni zawodnicy. Dwa pierwsze miejsca
zajęli reprezentanci Kenii: Wycliffe Kipkorir Biwot, który
na Wielką Sowę wbiegł w równe 37 minut, oraz Joel Maina
Mwangi (blisko pół minuty straty). Ponad minutę do drugiego
miejsca stracił najszybszy Polak Andrzej Starżyński (38:31), a
o jego zwycięstwie zdecydowały ułamki sekundy. Najszybszą
kobietą okazała się pochodząca z Węgier Zita Kácser (42:10).
Biegaczka zajęła wysokie 9 miejsce w open.

Zwycięzca zawodów na Wielką Sowę – Kenijczyk Wycliffe Kipkorir Biwot

Organizatorem zawodów było Centrum Kultury w
Ludwikowicach Kłodzkich. Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach
był współorganizatorem mety zawodów na Wielkiej Sowie.
na podstawie KM/www.festiwalbiegowy.pl

Kino pod chmurką 2017
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych sfinansowała tegoroczne „Kino pod chmurką”,
podczas którego mieszkańcy Gminy Pieszyce obejrzeli
dwie projekcje filmowe pt. „Pani z przedszkola” oraz
„Jesteś Bogiem”. Przed seansem na wielkim ekranie
pojawiły się trzy kampanie reklamowe mówiące o spożywaniu alkoholu i jego konsekwencjach.
- Cieszę się, że kolejny raz możemy spotkać się z Państwem w
Parku Miejskim. – powitał pieszyczan Sławomir Szel, inspektor
ds. promocji Gminy Pieszyce. – Mam nadzieję, że będzie to kolejny
udany wieczór. Życzę wszystkim miłego seansu.
Park Miejski podczas projekcji zamienia się w zupełnie
inne niż na co dzień miejsce. Wyjątkowości nadaje fakt, że rzeczywiście można poczuć się w nim jak w kinie, a wszystko za
sprawą dużego ekranu, filmów, zapachu popcornu. Dodatkowo
mieszkańcy przynoszą swoje koce, leżaki, a nawet zestawy do
grillowania. Jest to jedyna taka wakacyjna sobota w roku, gdzie
łono natury zmienia się w potężną salę kinową. I tak zapewne
będzie również w 2018 r.
Organizatorem pokazu był Urząd Miasta i Gminy Pieszyce.
(red.)

Uphill Gór Sowich 2017
cd. ze str. 8
promocji całego regionu, o
czym wspominał także zwycięzca rywalizacji w Pieszycach
Tomasz Kałużny.
Faktycznie, będący w doskonałej formie Tomasz Kałużny
podkreślał trudy trasy i jej dobre
przygotowanie. - Trasa była
bardzo wymagająca przez jej
długość oraz profil, nie pozwalała na chwilę wytchnienia.
Zamknięty ruch oraz w większości trasy wyśmienity asfalt
powodował duży komfort biegu.
Zazdroszczę takiej trasy, bo
gdybym miał bliżej z pewnością byłbym częstym gościem.
Atmosfera była wspaniała, a siły
wzdłuż trasy dodawali kibice.
Chciałbym wybrać się z moim
Team-em XC LIFE na kilkudniowy obóz do Pieszyc, aby
dobrze potrenować - tak zawody
wspomina zwycięzca rywalizacji Tomasz Kałużny, który
jest Mistrzem i V-ce Mistrzem
Świata juniorów w biegu na nartorolkach i 26 krotnym Mistrzem
Polski w biegach narciarskich.

Rywalizacja

Na asfaltowej drodze
pnącej się z Pieszyc Górnych
na Przełęcz Jugowską, zamkniętej dla ruchu pojazdów na czas
zawodów, ścigano się w trzech
konkurencjach: na nartorolkach
z twardymi kołami techniką
klasyczną i dowolnie oraz na
kołach pompowanych. Zgodnie
z tendencjami w biegach nartorolkowych na świecie także
w Uphillu Gór Sowich można
było rywalizować wyłącznie na
kołach gumowych. Każdy ze
startujących przedstawiał swoje
nartorolki do kontroli technicznej. Dopuszczenie sprzętu do

rywalizacji potwierdzane było
przyklejeniem odpowiedniego
znaczka na mostach nartorolek.
Tak ma być w całym cyklu.
Po kilku dniach deszczu
nareszcie przyszło ocieplenie i
letnia pogoda. Gdy zza chmur
wychodziło słońce robiło się
gorąco. Na szczęście większość
trasy zawodów prowadziła w
lesie, wysokie i gęsto rosnące
drzewa dawały upragniony cień.
Na mecie zawodów - Przełęczy
Jugowskiej - położonej o ponad
400 metrów wyżej niż start,
temperatura była o kilka stopni
niższa. - Idealna pogoda mówili zawodnicy na mecie.
Trasa biegu zaskoczyła wielu
zawodników trenujących na co
dzień na nizinach, nie spodziewali się, że rywalizacja będzie
wymagać tyle wysiłku. Dwóch
startujących zeszło z trasy, gdyż
nie byli przygotowani do takiego
wyzwania. Uczestnicy biegu
przyjechali w Góry Sowie z
różnych miejsc kraju, w tym
z Grudziądza, Kościeliska,
Białegostoku, nawet Gołdapi.
- Nie wiedziałem, że tu są takie
ładne góry - słyszeliśmy na
mecie. O letnich i zimowych
urokach okolicy przekonywała
sportowców Burmistrz Pieszyc
Dorota Konieczna-Enozel,
która dekorowała wszystkich
stających na podium. Miłym
lokalnym akcentem był także
doping mieszkańców Kamionek,
jedynej wsi, przez którą wiodła
trasa wyścigu, którzy w kilku
miejscach stali z chorągiewkami
oraz pokrywkami od garnków i
głośno kibicowali rywalizującym nartorolkarzom.
Pierwsze 2,5 km trasy
wymagało od rywalizujących

sporej koncentracji. Raz, że
bezpośrednio po starcie musieli
uważać na biegnących obok
rywali, dwa że początkowo na
trasie zaskakiwały ich skupiska
nierówności i ubytków asfaltu,
które należało wymijać. Na
szczęście w Kamionkach przy
Hotelu Sowia Dolina asfalt
zmienił się na bardzo dobrej
jakości i tak już było prawie do
samej mety.

Najszybsi

W zawodach wzięło udział
65 uczestników. Najwięcej
wybrało rywalizację techniką
klasyczną na kołach twardych
- 37 zawodników. Także na
twardych kołach, ale bez narzucania techniki, czyli dowolnie,
wystartowało 22 sportowców.
Na kołach pompowanych zmierzyło się 6 osób, w tym jedna
kobieta.
Jako pierwsi o godzinie
12:00 startowali klasycy, pięć
minut później dowolnie, a po
kolejnych dwóch minutach
uczestnicy biegu na pompowanych kołach. Jeszcze przed
startem dywagowano, czy najszybszy zawodnik biegnący
techniką łyżwową, przegoni
zwycięzcę rywalizacji techniką
klasyczną. Biegnący łyżwą
Tomasz Kałużny, który jest
w formie, jakiej już od dawna
u niego nie pamiętamy, prze-
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konywał, że dojedzie do mety
jako pierwszy, wyprzedzając
jednego z faworytów wyścigu
techniką klasyczną - Jakuba
Mrozińskiego.
Tak też się stało. Tomasz
Kałużny zameldował się na
mecie jako pierwszy wyprzedzając całą czołówkę biegu
techniką klasyczną. Uzyskał
niewiarygodny dla wielu czas 30
min 34 s. Drugiego zawodnika
- Wojciecha Wojtyłę - wyprzedził o 6:24 minuty. Trzeci na
szczycie biegnący dowolnie na
kołach twardych - Arkadiusz
Ogorzałek - stracił do zwycięzcy 6:40.
Wśród pań triumfowała
Anna Bezulska, pomimo problemów ze sprzętem, jakie
objawiły się na pierwszych
kilometrach. Uzyskała czas
43:45. Druga na mecie Karolina
Kukuczka zakończyła bieg
ze stratą 1:19 do zwyciężczyni. Trzeci czas wyścigu dla
Martyny Wiśniowskiej.
Najszybsze trójki Uphillu
Gór Sowich 2017 w poszczególnych kategoriach znajdą
Państwo na stronie zawodów
www.nartorolki.pl.
Organizatorami zawodów
byli: Urząd Miasta i Gminy
Pieszyce, MT Sport, wydawca
portalu nartorolki.pl.
(red.)/nartorolki.pl
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Uphill Gór Sowich 2017
Bardzo dobra organizacja
i promocja Gór Sowich

W sobotę
ę 29 lipca
p 2017 roku w Pieszycach
y
na Dolnym
y
Śląsku w nartorolkowych zawodach zmierzyło się 65
zawodników. Bieg organizowany po raz pierwszy, zainaugurował cykl Vexa Skiroll Tour. Na dystansie 9 km i trasie
prowadzącej wyłącznie pod górę rywalizowano techniką
klasyczną, dowolnie i na pompowanych kołach.

Nowe doświadczenia

Uphill Gór Sowich, który
odbył się w sobotę 29 lipca w
Pieszycach na Dolnym Śląsku
zapamiętamy jako podwójny
debiut. Wyścig został zorganizowany po raz pierwszy, inau-

gurował też nowy, pierwszy
w naszym kraju otwarty cykl
biegów na nartorolkach Vexa
Skiroll Tour. I choć jazda na
nartorolkach to jeszcze sport
niszowy, do Pieszyc udało się
ściągnąć zawodników z całej

Polski i zagranicy. – Wspólnymi
siłami zorganizowaliśmy świetne
zawody, które otworzyły ogólnopolską rywalizację na nartorolkach – podsumowuje burmistrz
Pieszyc – Dorota Konieczna-

Enozel. – Do Pieszyc i w Góry
Sowie zjechali zawodnicy z najodleglejszych zakątków naszego
kraju. To doskonały sposób
cd. na str. 7

Walczyli o Puchar Burmistrza Miasta Pieszyce
szyce, sportowiec i pasjonat Gór Sowich był pomysłodawcą Zawodów Pływackich o Puchar Burmistrza
Miasta Pieszyce, które odbyły się na basenie miejskim
w niedzielę, 6 sierpnia 2017 r.
- Bardzo się cieszę, że
na mój pomysł pozytywnie
zareagowały władze gminy
i że dzisiaj możemy się spotkać na basenie miejskim w
Pieszycach – skomentował
Jerzy Sufranowicz, pomysłodawca zawodów. – Mając
zaledwie dziesięć lat i przychodząc właśnie na ten basen
zapragnąłem być ratownikiem,
moje marzenie się spełniło,
a sport na zawsze pozostał w
moim sercu. Jestem dumny
z Was, drodzy zawodnicy, że
odeszliście od komputerów i
postanowiliście dzisiaj zmierzyć się z przygotowanym dla
Was dystansem.
Ponad dwudziestu śmiałków stanęło do rywalizacji

pływackiej w trzech kategoriach wiekowych z podziałem na kobiety i mężczyzn.
Wśród najmłodszych uczestników wydarzenia znalazła się
Marta Wochnik, która w 39
sekund pokonała dystans 36 m.
Zajmując tym samym pierwsze
miejsce w kat. 1 – rocznik 2007
– 2012.
Najliczniejszą kategorię wiekową reprezentowały
panie z 2006 – 2002 r. Dystans
50 m najszybciej pokonała
Julia Kuleta, natomiast wśród
mężczyzn w tej samej kategorii wiekowej w zaledwie
34 sekundy pokonał Jonasz
Protaziuk. Gratulacje należą
się także reprezentantom kategorii wiekowej 2001 i starsi,
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gdzie wśród pań triumfowała
Alicja Grąz, a wśród panów
Radosław Drążczyk.
Nagrody otrzymali wszyscy zawodnicy, uhonorowano
także najmłodszego i najstar-

szego sportowca. Gratulujemy!
Organizatorami zawodów był
Jerzy Sufranowicz oraz Urząd
Miasta i Gminy Pieszyce.
(red.)

Klasyfikacja generalna:
Kat. I - 2007 - 2012 r.
Kobiety:
1 miejsce - Marta Wochnik
Kat. I - 2007 - 2012 r.
Mężczyźni:
1 miejsce - Szymon Kuleta
2 miejsce - Kacper Stasieńko
Kat. II - 2006 - 2002 r.
Kobiety:
1 miejsce - Julia Kuleta
2 miejsce - Maja Kuleta
3 miejsce - Blanka Protaziuk

Kat. II - 2006 - 2002 r.
Mężczyźni:
1 miejsce - Jonasz Protaziuk
2 miejsce - Dominik
Watuszko
3 miejsce - Bartosz Watuszko
Kat. III - 2001 i starsi
Kobiety:
1 miejsce - Alicja Grąz
2 miejsce - Ewa Monczak
Kat. III - 2001 i starsi
Mężczyźni:
1 miejsce - Radosław
Drążczyk
2 miejsce - Tomasz Dąbroś
3 miejsce - Michał Watuszko

