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„Góry Sowie, Nie Góry Śmieci” – regionalna akcja sprzątania Gór Sowich
Zła pogoda nie wystraszyła osób, które kochają Góry Sowie i postanowiły w sobotę 23 września przyłączyć się do akcji „Góry Sowie, nie Góry
Śmieci”. Wśród ponad 100 śmiałków, którym deszcz, wiatr i mgła nie były
straszne byli m.in.: uczniowie, nauczyciele, władze Pieszyc, więźniowie,
członkowie stowarzyszenia „Pasjonat”, Straż Ochrony Przyrody, leśnicy
i okoliczni mieszkańcy.

Najmłodsi w tygodniu

Szkoła Podstawowa nr 1 w Pieszycach
przeprowadziła akcję we wtorek 19 września.
Uczniowie wyruszyli w miasto, by sprzątać
swoją najbliższą okolicę. Dzieci zaopatrzone
w rękawice i worki na śmieci sprzątały teren
wokół szkoły, placu zabaw przy basenie oraz
park miejski. Starsi uczniowie ruszyli trochę
dalej, jedni trasą z Rościszowa przez Starą
Jodłę do Kamionek, inni w przeciwnym kierunku, jeszcze inni sprzątali wzdłuż deptaka i
na ścieżce pod lasem w górnych Pieszycach.
Uczniowie jak zwykle z ogromnym zaangażowaniem uporządkowali teren wzdłuż
tras, którymi się przemieszczali. Uczniowie
mówią jednym głosem: Dbajmy o środowisku, w którym żyjemy! Mamy szczęście, że
mieszamy w takich pięknych okolicach. Mamy
też marzenie... żeby za rok wrócić z pustymi
workami! Pomóżcie nam je zrealizować!
W trakcie zajęć w szkole odbyły się także
ekologiczne prelekcje, a dzieci wykonywały
prace z surowców wtórnych.

Góry Sowie w weekend

W Góry Sowie akcja przeniosła się 23
września. - Nadleśnictwo Świdnica bardzo
dobrze ocenia dzisiejszą akcję, mimo tego,
że pogoda nie do końca sprzyjała i nie jest to
wszystko tak jak sobie wymarzyliśmy. Jednak
frekwencja dopisała. Każdy uczestnik akcji
miał co robić. Proszę zobaczyć jak wygląda
masyw Wielkiej Sowy. Mamy porozkładane
duże kosze, a i tak zebrano mnóstwo śmieci.
Najważniejsze, że udało się usunąć śmieci
wielkogabarytowe tj. dwie kanapy, wielką
pufę, opony, lodówkę. To pokazuję, że akcję
trzeba kontynuować i że powinna ona być
cykliczna. Niestety apele do turystów i okolicznych mieszkańców nie przynoszą skutków,
więc musimy uświadamiać społeczeństwo
przez takie działania jak dzisiejsze - podsumowała opisywane wydarzenie Malwina
Boncol z Nadleśnictwa Świdnica.
Włodarze Pieszyc stanowczo podchodzą do spraw czystości wokół posesji, jak
i na pozostałych terenach, w tym w lasach.
Wymagają od mieszkańców zachowania

ekologicznego i przestrzegania zasad segregacji odpadów. Akcja „Góry Sowie, nie Góry
Śmieci” idealnie więc wpisała się w podejmowane działania przez pieszycki magistrat.
- Dzisiejsza akcja była bardzo potrzebna.
Niestety mnóstwo śmieci zostawiają turyści
jak i okoliczni mieszkańcy, którzy przywożą
do lasu wszystko to, co jest im niepotrzebne i
czas skończyć z tym procederem, bo jest możliwość bezpłatnego oddania wszystkich odpa-

nadleśnictwa i wiele stowarzyszeń. Zdajemy
sobie sprawę, że nie załatwia ona problemu,
turyści ciągle zostawiają śmieci i trzeba nieustannie edukować społeczeństwo. Liczymy,
że będzie coraz większa odpowiedzialność
ludzi za stan przyrody - mówił Henryk
Chojnacki ze Stowarzyszenia „Pasjonat”.
Na terenie Pieszyc do akcji włączył
się także Polski Związek Wędkarski Koło
w Pieszycach, który w ramach wspólnych
działań zrobił porządek w pobliżu stawu w
Bratoszowie.
Wszyscy na koniec pracy spotkali się na
szczycie Wielkie Sowy, gdzie były przygotowane ogniska, poczęstunek oraz można było
bezpłatnie wejść na więżę widokową.

Na pewno nie usunęliśmy wszystkich śmieci, na pewno nie rozwiąże to problemu odpadów w Górach Sowich,
ale zwróci uwagę na problem, który istnieje. I tak na co dzień, wędrując po szlakach, pilnujmy jeden drugiego,
drugi trzeciego, trzeci czwartego... I pamiętajmy - zawsze bezpieczniej, taniej, prościej, ekologiczniej, logiczniej i
szybciej jest wywieźć odpady bezpłatnie do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów, niż pod przykrywką nocy, pod
groźbą mandatu porzucić w górach. A puszkę czy butelkę można zgnieść i zabrać ze sobą. To naprawdę proste.
Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy włączyli się w tą akcję. Daliśmy radę!
dów w Punktach Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych, które funkcjonują
w każdej miejscowości. Wielki więc apel. Nie
przywoźcie śmieci do lasu i zabierajcie śmieci
z lasu! - powiedziała Dorota KoniecznaEnozel, burmistrz Pieszyc.
Przedsięwzięcie mocno wsparło
Stowarzyszenie „Pasjonat”, które wspólnie
z Gminą Pieszyce przygotowało dla uczestników ciepłą herbatę, kawę, ciasto oraz
zaangażowało więźniów do pomocy.
- Cieszę się, że akcja została przeprowadzona. Wzięły w niej udział trzy gminy, trzy

Organizatorami akcji byli: Nadleśnictwo
Świdnica, Urząd Miasta i Gminy Pieszyce,
a partnerami: Stowarzyszenie „Pasjonat”,
Nadleśnictwo Wałbrzych, Nadleśnictwo
Jugów, WielkaSowapl, Służba Więzienna
- Areszt Śledczy w Dzierżoniowie,
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda,
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu
Gmina Walim, Szkoła Podstawowa nr 1 w
Pieszycach, Polski Związek Wędkarski w
Pieszycach, Szkoła Podstawowa im. Janusza
Korczaka w Jugowicach, Szkoła Podstawowa
im. Polskich Noblistów w Walimiu.
Doba.pl/(red.)

Wydatki na oświatę
w Gminie Pieszyce
W związku z reformą oświaty rosną wydatki na
oświatę w Gminie Pieszyce.
Zaplanowany budżet na 2017 rok gminy Pieszyce na oświatę:
- koszt funkcjonowania SP nr 1 wraz ze świetlicą – 3 024 330 zł.
- koszt utrzymania dzieci niepełnosprawnych w SP 1 – 348 800 zł.
- koszt funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 2 – 1 427 400 zł.
- koszt utrzymania dzieci niepełnosprawnych w PP 2 – 62 200 zł.
- koszt funkcjonowania Szkoły Niepublicznej oraz Niepublicznego Gimnazjum nr 1 – 601 850 zł.
- koszt utrzymania dzieci niepełnosprawnych w NSP – 61 800 zł.
- koszt utrzymania oddziału przedszkolnego przy NSP –
198 500 zł.
- koszt utrzymania dzieci niepełnosprawnych w oddziale przedszkolnym przy NSP – 5 000 zł.
- koszt dofinansowania Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek – 503 300 zł.
- koszt dowozu dzieci do szkół i przedszkoli, łącznie z niepełnosprawnymi – 154 500 zł.
- koszt dokształcania i doskonalenia nauczycieli SP 1 + PP2 –
15 700 zł.
- koszt utrzymania dzieci z Pieszyc w innych przedszkolach poza
terenem Pieszyc – 60 000 zł.
SUMA: 6 463 380 zł
Ogólna kwota utrzymania zadań oświatowych w Gminie z
podziałem na:
- subwencję z Ministerstwa Edukacji Narodowej – 3 310 000 zł
- dotacje z MEN – 292 980 zł
- środki gminy – 2 860 400 zł
SUMA: 6 463 380 zł
Reforma oświaty będzie wymagała sfinansowania jeszcze
dodatkowej kwoty około 60 tys. zł przez gminę.

Kolejni partnerzy
Ogólnopolskiej Karty Seniora
Program „Ogólnopolska Karta Seniora”
cieszy się w Pieszycach coraz większą
popularnością nie tylko wśród seniorów,
ale i przedsiębiorców. Do Programu z
terenu gminy zgłosili się kolejni partnerzy. Są to Szkoła Językowa MEINE
SCHULE i Kancelaria Adwokacka
Krzysztof Szymański.
Szkoła Językowa MEINE
SCHULE proponuje 10%
zniżki dla posiadaczy karty na
naukę języka niemieckiego i
angielskiego. Można skorzystać
także z zajęć finansowanych
przez Unię Europejską. Szkoła
funkcjonuje na rynku już kilka
lat i niesie za sobą doświadczenie oraz wysoki poziom edukacji. Szkoła MEINE SCHULE
oprócz nauki wykonuje także
tłumaczenia zwykłe, które nie
wymagają pieczątki tłumacza
przysięgłego. Swoją siedzibę
ma przy ul. Tadeusza Kościuszki
23a w Pieszycach.

K o l e j n ą fi r m a , k t ó r a
przyłączyła się do programu
„Ogólnopolska Karta Seniora”
jest Kancelaria Adwokacka
Krzysztof Szymański
Posiadaczom karty przysługuje
50% zniżki na porady prawne.
Siedziba Kancelarii znajduję
się w Pieszycach ul. Tadeusza
Kościuszki 23A i w Dzierżoniowie
ul. Wrocławska 16/4
Jeśli i Państwo chcą zostać
partnerem programu zapraszamy do kontaktu - Urząd
Miasta i Gminy w Pieszycach,
tel. 74 836 72 47.
(red.)
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ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
„TĘCZA”
Pieszyce, ul. Kopernika 124

INFORMACJA

Co oferujemy:

1. Profesjonalną opiekę i bezpieczne spędzenie wolnego
czasu dla dzieci w wieku 6-13 lat od poniedziałku do piątku w
godz. 13.30 do 17.30
2. Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia.
3. Zajęcia taneczne z profesjonalnym instruktorem.
4. Zajęcia ruchowe na świeżym powietrzu.
5. Wspólną zabawę z innymi dziećmi.
6. Bezpłatne wycieczki, wyjazdy na basen, do kina itp.
6. Pomoc w odrobieniu zadań domowych i nadrabianie
wszelkich zaległości szkolnych.
7. Podwieczorek
8. Organizację zajęć w ferie i wakacje.

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.
„Gazeta Pieszycka”
- Pismo Samorządu Mieszkańców

Jak zapisać dziecko na zajęcia ?

Wydawca:
Urząd Miasta i Gminy, 58-250 Pieszyce,
ul. T. Kościuszki 2, tel. 74 836 54 87,
www.pieszyce.pl; um@pieszyce.pl

Obserwować nas można na:

Skład i druk:
Drukarnia IMAGE,
58-250 Pieszyce, Bratoszów 24,
tel. /fax 74 836 90 38,
biuro@imagedrukarnia. pl

Należy pobrać kartę zgłoszenia w Szkole Podstawowej nr1, w
siedzibie świetlicy lub ze strony internetowej www.opspieszyce.pl
www.facebook.com/swietlica.pieszyce/
Serdecznie zapraszamy !!!
nr 9 (269) / 2017

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.

Zmuszony do lądowania
13 września na polach
między Bratoszowem a
Piskorzowem doszło do awaryjnego lądowania szybowca,
który wystartował z czeskich
Mikulovic i z prędkością około
89 km/h leciał w kierunku
Broumowa i Świebodzic - miał

przelecieć 500 km, udało się
przelecieć 374 km. Czeski
pilot, pan Michał jest cały i
zdrowy. Wsparcia udzielili
mu mieszkańcy Piskorzowa.
Szybowiec nie został uszkodzony.
doba.pl

Dla miłośników dwóch kółek
Trwają prace związane z dalszym ożywieniem parku
miejskiego w Pieszycach. Dotychczas przeprowadzone
prace zostały uzupełnione o tor BMX.
- W ramach środków pozyskanych z Europejskiej Wspólnoty
Terytorialnej i projektu pn.
„Polsko – Czeska Aktywna
Turystyka” inwestycja ta zostanie
dofinansowana w wysokości 85%
kosztów kwalifikowanych – mówi
burmistrz Pieszyc – Dorota
Konieczna – Enozel. – W ten
sposób kolejne działania dla
rozwoju miasta możemy w dużej
mierze sfinansować dzięki pozyskanym pieniądzom.
Prace ziemne w parku
prowadziło Przedsiębiorstwo

Robót Drogowo-Ziemnych
i Transportowych „TOMTRANS”. W skrajnej części
parku powstał tor o łącznej powierzchni ponad 900
m2, długości około 280 m i
szerokości ok. 4 m z pagórkiem startowym, torem z
przeszkodami (kombinacja
pagórków do skoków) oraz
tablicami świetlnymi na starcie i mecie.
Koszt prac związanych
budową toru to 127 920,00 zł
brutto, z czego zdecydowana

większość pokryta została z
Unii Europejskiej. Reszta środków pochodzi z budżetu miasta.

Odbiór techniczny toru odbył
się 15 września br.
(red.)

Pieszycki Dom 18+ oficjalnie otwarty
Na terenie Pieszyc powstał Dom 18+. Jest to realizacja projektu Fundacji Join Our
Mission Polen, która zakupiła działkę i wybudowała obszerny obiekt będący domem
przejściowym dla potrzebujących.
- W 2010 roku narodził się
pomysł wybudowania domu
dla młodych 18-to letnich
wychowanków domów dziecka
w Pieszycach i Piławie,
którzy kończąc 18 lat zmuszeni są domy dziecka opuścić. Zdaliśmy sobie sprawę
z tego, że dla niektórych z
nich pożytecznym byłby okres

przejściowy pomiędzy życiem
w domu dziecka, a życiem w
dorosłym świecie. W czasie
tego okresu przejściowego
życia w Domu 18+, mogą oni
przygotować się do samodzielnego funkcjonowania
w społeczeństwie. Było to
dla nas prawdziwe wyzwanie. Holendrzy (którzy mają

swoje wyrobione opinie na
wiele tematów) chcą wybudować dom w Polsce dla
dzieci z domów dziecka, gdyż
darzą ich współczuciem. W
Holandii często pytano nas:
dlaczego jedziecie do Polski?
W Holandii też jest dużo
do zrobienia dla młodzieży.
Wybraliśmy Polskę, gdyż już

od 2002 roku przyjeżdżamy
do tutejszych domów dziecka i
zbudowaliśmy więź z mieszkającymi tutaj dziećmi i pracownikami tychże domów. Bardzo
cenimy zaangażowanie zespołów domów dziecka w to, aby
dzieci zadowolić – powiedział
podczas uroczystego otwarcia
Fred de Bruin – przewodniczący Zarządu Fundacji.
W swoim przemówieniu
podziękował też osobom, które
wniosły znaczący wkład w
realizację projektu, w tym m.in.:
Staroście dzierżoniowskiemu
– Januszowi Guzdkowi,
Annie Łacie – dyrektorowi
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie i Ochrony
Zdrowia w Dzierżoniowie,
Dorocie Koniecznej – Enozel
– Burmistrzowi Pieszyc,
Ilonie Bugaj – dyr. Domu
Dziecka w Pieszycach,
Milenie Chodorskiej – wicedyrektorowi Domu Dziecka.
źródło: doba.pl
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W Ośrodku Pomocy Społecznej
ruszyły prace remontowe
Wiosną tego roku Gmina Pieszyce pozyskała 77
300 zł na rzecz pieszyckich seniorów i modernizację
budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach
(dawna Szkoła Podstawowa nr 2). Przewidziany wkład
własny z budżetu gminy to 20 000 zł. Łącznie gmina
przeznaczyła na ten cel 97 300 zł.
W ramach Programu
Wieloletniego „Senior+” na
lata 2015-2020 z początkiem
września ruszyły prace modernizacyjne łazienki dla osób
niepełnosprawnych. Od połowy

września będą wykonywane
dalsze prace w pomieszczeniach dostosowanych na
potrzeby zajęć rehabilitacyjnych i ruchowych dla seniorów.
Na ścianach zamontowane

zostaną zamówione już m.in.
lustra i drabinki. Dostarczony
zostanie sprzęt rehabilitacyjny.
Dodatkowo seniorzy otrzymają
również sprzęt uzupełniający

aneks kuchenny, a w sali odpoczynku pojawią się nowe stoliki
i krzesła. Zakończenie całości
projektu przewidziane jest na
31 grudnia 2017 roku.

W nowy rok na wyższym poziomie
W trakcie powakacyjnej sesji Rady Miejskiej Pieszyc,
która odbyła się 30 sierpnia br., omówiono m.in. stan
przygotowań placówek oświatowych do roku szkolnego
2017/2018. Ponadto trzem nauczycielom wręczono akty
nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela.
Akty te odebrali nauczyciele, którzy 28 sierpnia 2017
r. zdali egzamin na stopień
nauczyciela mianowanego. A
są to:
- Aleksandra Przeorek
- nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach,
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- Łukasz Hałdaś - nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 1
w Pieszycach,
- Magdalena Klimuntowska – nauczyciel Przedszkola
Publicznego nr 2 w Pieszycach.
W trakcie sesji Magdalenie Skrzypczak – wielolet-

niemu dyrektorowi SP nr
1 w Pieszycach wręczono
również akt powierzenia

tego stanowiska na kolejnych
pięć lat.
(red.)

O bezpieczeństwie
pierwszoklasistów
Rozpoczął się nowy rok
szkolny, a na ulicach widać
wzmożony ruch najmłodszych
mieszkańców Gminy Pieszyce. Co zrobić by droga do
szkoły była bezpieczna? Jak się
zachowywać na drodze? O tym

opowiedział straszy aspirant
sztabowy Rafał Parkitny –
dzielnicowy posterunku w
Pieszycach, który w środę 13
września odwiedził uczniów
klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1 w Pieszycach.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18
4 września w całym
kraju rozpoczął się nowy
rok szkolny. W tym roku
do Szkoły Podstawowej

nr 1 w Pieszycach uczęszcza 422 uczniów w tym 47
pierwoszoklasistów oraz 80
siódmoklasistów. Do Szkoły
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Niepublicznej uczęszcza 102
uczniów.
Do przedszkoli uczęszcza
łącznie 283 dzieci.

Przed uczniami 10 miesięcy
wyzwań. Wszystkim życzymy
samych szóstek!

Sukces Domu Dziecka
w Pieszycach
Domy Pozytywnej Energii to konkurs organizowany
dla domów dziecka i placówek opiekuńczo-wychowawczych przez TAURON Polska Energia, TAURON Dystrybucja oraz Fundację TAURON. Podczas finału akcji,
który odbył się na terenie parku rozrywki Energylandia,
poznaliśmy laureatów pięciu nagród głównych. Każdy
z nich odebrał czek o wartości 50 tys. złotych, a wśród
nich Dom Dziecka w Pieszycach.
Akcja rozpoczęła się
wiosną, a tematem przewodnim
tegorocznej edycji było hasło
„Zdrowo jemy – energetycznie
żyjemy”. Zadanie konkursowe
polegało na zaproponowaniu
i przygotowaniu zdrowego,
samodzielnie ułożonego całodziennego menu. Dzieci miały
zapoznać się z zasadami zdrowego żywienia, przeanalizować pod tym kątem dotychczasowe posiłki i zaproponować w

pełni wartościowe potrawy. Co
więcej, trzeba je było wszystkie
samodzielnie przygotować i
udokumentować to na zdjęciach.
Laureatami nagród głównych w wysokości 50 tys. złotych zostało pięć placówek:
Powiatowe Centrum Opieki
i Wychowania w Pieszycach
Dom Dziecka nr 1 (woj. dolnośląskie), Dom Dziecka w Skorogoszczy (woj. opolskie), Centrum Wsparcia Kryzysowego

Dzieci i Młodzieży w Zabrzu
(woj. śląskie), Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza – Dom
Dziecka w Nowym Sączu (woj.
małopolskie), „Nasza Chata”
Domy dla Dzieci Towarzystwa
Nasz Dom w Przemyślu (woj.
podkarpackie). Gratulujemy!
Podczas uroczystego finału
Domów Pozytywnej Energii
nagrody wręczali: Filip Grzegorczyk – prezes TAURON Polska
Energia, Agnieszka Wójcik
– prezes Fundacji TAURON
oraz Tomasz Jachna, wiceprezes TAURON Dystrybucja.

Gratulowali sukcesów i życzyli
ciekawych pomysłów na wykorzystanie nagród finansowych.
Do udziału w tegorocznej edycji zgłosiło się 68 placówek, a 58 nadesłało prace
konkursowe poddane ocenie
kapituły. Domy dziecka mogą
przeznaczyć nagrody finansowe,
zgodnie z regulaminem akcji, na
potrzeby wychowanków, rozwój
ich pasji i zainteresowań, podniesienie aktywności fizycznej
czy poprawę warunków mieszkaniowych.
(opr.)

Aktualnie o inwestycjach
W ostatnim czasie na terenie Gminy Pieszyce prowadzonych jest wiele inwestycji. Poniżej w telegraficznym skrócie
postaramy się Państwu przybliżyć ich aktualny stan.
Początkiem września zakończyły się prace związane z
modernizacją ulicy Bocznej.
Wcześniej spółka WiK wykonała
budowę kanalizacji sanitarnej
wraz z przyłączami. Zakres
umowy obejmował m.in.: frezowanie istniejącej nawierzchni
bitumicznej oraz wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej z betonu
asfaltowego na powierzchni ok.
1000m 2. Wykonawcą zadania
była firma „WINSAN” ze Ścinawki Średniej, wartość umowy
– 75 566,27zł.
15 września 2017 r. dokonano
odbioru inwestycji: Budowy toru
BMX, trwają prace związane z
przygotowaniem dokumentacji
w celu uzyskania pozwolenia
na użytkowanie. Zakres umowy
obejmował m.in.: budowę toru
kolarskiego o długości ok. 288mb
w skład którego wchodzi mostek
nad rurą Nc-Line, wycinkę 34
drzew kolidujących z trasą oraz
zakup 2 tablic – „start i meta”,
które posłużą w czasie zawodów. Wykonawcą zadania była
firma TOM-TRANS z Bielawy,
wartość umowy – 127 920,00
zł. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych w
ramach realizacji projektu pn.

„Polsko-czeska aktywna turystyka” (dofinansowanie 85%).
Do końca września 2017
r. mają zakończyć się prace
związane z realizacją zadania
przebudowy drogi dojazdowej
do gruntów rolnych „Stadion”
w Pieszycach. Zakres umowy
obejmował m.in.: wykonanie nawierzchni (podbudowa
oraz dwie warstwy z betonu
asfaltowego) na powierzchni
ok. 1600 m2 oraz wykonanie
korytka odwadniającego na
długości 310m. Wykonawcą
zadania jest firma „Baza” z
Dzierżoniowa, wartość umowy
– 152 933,31 zł. Inwestycja
jest współfinansowana z dotacji
celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne (dotacja w
wysokości 84 000 zł).
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Do końca września 2017r.
zostaną zakończone prace związane z odbiorem kolejnego etapu
realizacji zadania inwestycyjnego pn.: Przebudowa infrastruktury drogowej w Gminie
Pieszyce (droga nr 117653D,
droga nr 117656D) w zakresie
przebudowy drogi w Dorotce.
Zakres umowy obejmował m.in.:
przebudowę jezdni z jej poszerzeniem na długości 2200m,
przebudowę zjazdów i dojść
do posesji, budowę chodnika,
odtworzenie rowów, budowę
sieci kanalizacji deszczowej.
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Wykonawcą zadania jest firma
SKANSKA z Warszawy, wartość
umowy – 1 586 700,00 zł. Inwestycja jest współfinansowana z
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
(dofinansowanie 63,63%).
Do Dolnośląskiej Służby
Dróg i Kolei we Wrocławiu
przekazana została przygotowana przez Gminę Pieszyce
dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla inwestycji
przebudowy drogi wojewódzkiej nr 383 wraz z chodnikiem
w Rościszowie. Koszt dokumentacji ok. 27 000 zł. Remont drogi
(wymiana kostki brukowej na
asfalt przeprowadzony zostanie
w przyszłym roku.
Odebrane zostały dokumentacje projektowe na: budowę
kanalizacji sanitarnej ul. Mickiewicza (koszt ok. 10 000 zł)
oraz budowę placu zabaw przy
ul. Kościuszki 3 (koszt ok.
7000 zł).

Dożynki 2017
w Sołectwie Piskorzów

Promocja książki
Zdzisława Maciejewskiego

Fotograficzny flesz z Dożynek Sołeckich w Piskorzowie, które odbyły się 10 września 2017 r.

W dniu 30 sierpnia 2017 r. na sesji
Rady Miejskiej Pieszyc odbyła się
promocja kolejnej książki Zdzisława
Maciejewskiego, dokumentującej
dzieje mieszkańców naszego regionu:
Sybiraków, Kresowian oraz ludzi
pochodzących z innych regionów
naszego kraju ciężko doświadczonych przez naszych wrogów w okresie
II wojny światowej jak i po jej zakończeniu w smutnych latach stalinizmu i
„utrwalania” władzy ludowej. Książka
nosi tytuł „Pieszyckie opowieści”.
Tym razem bohaterami książki są panie Stanisława Mielnik
i Anna Martowłos z Pieszyc, pani Genowefa Moryl z Piławy
Górnej i pan Jan Jeleń z Dzierżoniowa. Nie brakuje też wątków
rodzinnych autora, który jeden z rozdziałów poświęcił swoim
rodzicom Leontynie i Eustachemu Maciejewskim. Książkę
czyta się „jednym tchem”. Wartka akcja „wciąga” czytelnika
mimo że nie jest to literatura rozrywkowa. Treść jej jest nabrzmiała
ludzkimi tragediami i heroiczną walką o przetrwanie w skrajnie
niebezpiecznych warunkach podczas ukraińskich mordów i nieludzkich warunków życia na Syberii. Wczuwając się w losy bohaterów, czuje się niemal fizyczny strach i głęboką niechęć, aby nie
użyć słowa nienawiść do tych, którzy zgotowali Polakom taki los.
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55 lat Spółdzielni Mieszkaniowej i…
nowy budynek w Pieszycach
W Bielawie w Teatrze Robotniczym 21 września świętowano Jubileusz 55-lecia Spółdzielni Mieszkaniowej w
Bielawie podczas którego zaprezentowano jej historię i
podsumowano dotychczasową działalność. Gratulacje
i słowa podziękowania za dotychczasową pracę na ręce
prezesa Zarządu Tadeusza Derenowskiego złożyła burmistrz Dorota Konieczna-Enozel.
Dla pieszyczan ważną informacją jest fakt, że
Spółdzielnia w porozumieniu z gminą chce nadal
inwestować w Pieszycach. Oznacza to konkretny
plan budowy mieszkań lokatorskich (budynek z 35
mieszkaniami – pisaliśmy o tym w majowy wydaniu GP). Ma być to obiekt o wyższym standardzie,
wyposażony w windy. Wstępne założenia mówią
o mieszkaniach od 35 do 60 m2. Spółdzielnia
odnotował już ponad 50 chętnych na tego rodzaju
mieszkania. To cieszy i urealnia budowę obiektu
w Pieszycach. Inwestycja ma być zlokalizowana
w okolicy ulicy Ogrodowej 94.
Osoby, które zainteresowane są nabyciem
mieszkania już teraz za pośrednictwem Urzędu
Miasta i Gminy w Pieszycach proszone są o
poinformowanie Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bielawie. Spółdzielnia natomiast na bieżąco
informować będzie o warunkach i możliwości
otrzymania takiego mieszkania.
(red.)
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Książkę można wypożyczyć i zakupić w Miejskiej Bibliotece
Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach.
(opr.)

OGŁOSZENIA ZGM
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. Tel. 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 . Tel. 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.

Bezpłatne szkolenie dla rolników
Serdecznie zapraszamy na szkolenie pn. „Odmiany
zbóż zalecane do uprawy. Porejestrowe doświadczalnictwo odmianowe”, które odbędzie się w środę 4 października 2017 od godziny 10.00 do 12.00 w Urzędzie
Miasta i Gminy w Pieszycach (ul. Kościuszki 2, sala nr
34, III piętro).
Program ma na celu:
- przedstawienie oferty handlowej firmy Centrala Nasienna w
Środzie Śląskiej oraz charakterystykę odmian zbóż,
- poza rejestrowe doświadczalnictwo odmianowe.
Szkolenia poprowadzą Filip Jarosz - pracownik Centrali
Nasiennej w Środzie Śląskiej i Alicja Walczak – Powiatowy
Zespół Doradztwa Rolniczego w Dzierżoniowie.
(red.)

„BAW SIĘ RAZEM Z TĘCZĄ”
W dniach 1.08 – 31.08.2017r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach zorganizował półkolonię letnią
pod nazwą „Baw się razem z Tęczą”. W wypoczynku
wzięło udział 30 dzieci w wieku od 6 do 13 lat z terenu
Gminy Pieszyce.
W program półkolonii znalazły się zajęcia integracyjne, warsztaty, zajęcia sportowe, wycieczki po najbliższej okolicy. Program
półkolonii obejmował także wyjazdy do kina, Zagrody Edukacyjnej, Leśnej szkoły, wyjścia na basen, do lasu czy na plac zabaw.
W ciągu czterech tygodni koloniści mogli uczestniczyć w
wielu różnych zajęciach oraz spotkać przedstawicieli ciekawych
zawodów: policjant, strażak, pszczelarz.
Na zakończenie półkolonii odbył się piknik rodzinny i zawody
sportowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne
upominki.
OPS Pieszyce

Zawody o puchar Prezesa
na zakończenie sezonu
Wędki w dłoń! Kończy się sezon wędkarski więc
korzystajmy z tego, co pieszyckie Koło Polskiego
Związku Wędkarskiego ma jeszcze do zaoferowania.
8 października 2017 r. to dzień wędkarskich emocji, bowiem
w Bratoszowie odbędą się „Zawody o Puchar Prezesa Koła”,
które zakończą sezon 2017. Wędkarze walczyć będą tradycyjnie
w dwóch kategoriach: Junior oraz Senior. Zapisy chętnych w
sklepie wędkarskim przy ul. Kościuszki w Pieszycach oraz na
miejscu w dniu zawodów. Przy stawie spotykamy się w niedzielę
8 października o godzinie 7:00.
Serdecznie zapraszamy i życzymy powodzenia!
(red.)
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Informacja dla osób poszukujących dokumentów
do celów emerytalno-rentowych
Z reguły każdy dopiero przed zbliżającym się okresem odejścia na emeryturę
lub rentę zaczyna kompletować wymaganą dokumentację pracowniczą. Staż pracy
i wysokość zarobków muszą być bardzo dokładnie udokumentowane. Dla ZUS-u są
to podstawowe informacje przy ustaleniu wysokości emerytury bądź renty.
Jeśli zakład pracy, w którym pracowaliśmy, nadal istnieje, to nie ma problemu,
aby uzyskać potrzebną nam dokumentację.
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Ale co w przypadku, kiedy
zakład pracy zbankrutował,
przestał istnieć, został zlikwidowany, sprywatyzowany lub
przekształcony?
Poszukiwania dokumentacji osobowej i płacowej
byłego zakładu pracy należy
rozpocząć od ustalenia nazwy
i adresu, pod którym ostatnio
miał siedzibę. Dane te można
ustalić na podstawie będących
w naszym posiadaniu jakichkolwiek zaświadczeń wystawionych przez zakład pracy,
legitymacji ubezpieczeniowej
lub innych dokumentów wydanych przez pracodawcę. Można
również skontaktować się (o
ile to możliwe) z dawnymi
kolegami i współpracownikami
lub skorzystać z wyszukiwarki
internetowej.
Nasze poszukiwania można
także zacząć od najbliższej
placówki ZUS. ZUS ma bazę
informacyjną wspomagającą
poszukiwanie dokumentacji
zlikwidowanych zakładów
pracy – jest to wykaz nieistniejących zakładów pracy z informacją i adresem, gdzie znajduje
się dokumentacja pracownicza.
Baza ta jest również zamieszczona na stronie internetowej
ZUS (www.zus.pl) w zakładce:
„Baza zlikwidowanych lub
przekształconych zakładów
pracy”.
Gdzie mogą znajdować się
akta pracownicze nieistniejącego już zakładu pracy?

Przedsiębiorstwo
państwowe

Jeżeli zlikwidowanym
zakładem pracy było przedsiębiorstwo państwowe, to jego
dokumentację osobowo-płacową mógł przejąć następca
prawny lub organ założycielski
(najczęściej wojewoda), albo
organ nadrzędny (np. ministerstwo lub urząd centralny).
Jeśli organem założycielskim był wojewoda , dokumentacji zlikwidowanego zakładu

należy szukać w archiwach
przejściowych przy byłych
urzędach wojewódzkich. Ich
adresy można uzyskać w Centralnym Ośrodku Informacji
Archiwalnej przy Naczelnej

Dyrekcji Archiwów Państwowych w Warszawie, tel. 22 565
46 00 lub 22 565 46 32, e-mail:
ndap@archiwa.gov.pl.
Informację o losach zlikwidowanego zakładu pracy
można również uzyskać w
Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego w
Warszawie, tel. 22 397 65 15
lub 22 397 65 17.

Spółdzielnie

W przypadku zlikwidowanych spółdzielni mieszkaniowych, ich likwidatorzy mieli
obowiązek przekazania dokumentacji pracowniczej związkowi rewizyjnemu, w którym
te spółdzielnie były zrzeszone,
a w razie braku takiego związku
– Krajowej Radzie Spółdzielczej w Warszawie, tel. 22 596
43 00, e-mail krs@krs.org.pl
Archiwum tej Rady znajduje się przy ul. Nocznickiego
29, tel. 22 835 12 60.
W przypadku spółdzielni
pracy należy zwrócić się do
Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Warszawie, tel.
22 628 27 63, e-mail: sekretariat@zlsp.org.pl lub Centralnego Archiwum Spółdzielczości Pracy w Krakowie, tel. 12
262 01 79.
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Adresy i telefony terenowych składnic akt pracowniczych spółdzielni znajdują
się na stronie internetowej
Związku Lustracyjnego Spółdzielczości Pracy.

PGR-y

Dokumentację osobową i
płacową pracowników byłych
państwowych przedsiębiorstw
gospodarki rolnej, w tym
PGR-ów przechowuje Agencja Nieruchomości Rolnych w
Warszawie, tel. 22 452 54 00,
e-mail: anr@anr.gov.pl

Wojsko

Osoby, które posiadają
okresy czynnej służby w
wojsku lub zastępczej służby
wojskowej, mogą udowodnić okres pełnienia tej służby
wpisem w książeczce wojskowej. Mogą również wystąpić
o potwierdzenie okresu służby
do Wojskowej Komendy Uzupełnień.
Natomiast osoby, które
posiadają okresy służby we
wojsku, w tym także służby
zawodowej, powinny zgłosić
się po dokumenty do Centralnego Archiwum Wojskowego
w Warszawie, tel. 22 681 46 37
lub 22 681 45 84, e-mail : www.
caw.wp.mil.pl

Firma prywatna

O potwierdzenie zatrudnienia w firmie prywatnej
należy zwrócić się do byłego
pracodawcy lub do właści-

wego oddziału ZUS. Ponadto
o uzyskanie informacji można
zwrócić się do Archiwum Akt
Nowych w Warszawie, tel. 22
589 31 18, e-mail: sekretariat@
aan.gov.pl
Przechowywane są tam m.
in. dokumenty administracji
ogólnopaństwowej i samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, organizacji i zrzeszeń
wytworzone po 1918 r.
Informację o miejscu przechowywania dokumentacji
zlikwidowanych zakładów
pracy można uzyskać także
za pośrednictwem Wydziału
Gospodarczego Krajowego
Rejestru Sądowego właściwego miejscowo dla siedziby
pracodawcy.
Jeśli zakład pracy był
przedsiębiorstwem prywatnym dokumentacja powinna
zostać przekazana na odpłatne
przechowanie instytucjom
zawodowo trudniącym się
przechowywaniem dokumentacji. Informacje o miejscu
przechowywania akt można
uzyskać od byłych właścicieli,
likwidatorów lub syndyków
masy upadłościowej.
Informacji udziela też
Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej w Milanówku,
które jest oddziałem Archiwum
Państwowego w Warszawie. W
archiwum tym - pod numerem
telefonu 22 635 68 22 – działa
punkt konsultacyjno-informacyjny. Archiwum to prowadzi
największą w Polsce internetową bazę danych o miejscach
przechowywania dokumentacji
osobowej i płacowej.
A d re s w y s z u k i w a r k i
miejsc przechowywania
dokumentacji osobowo-płacowej: https://ewidencja.warszawa.ap.gov.pl/miejsca.php
W przypadku problemów
ze znalezieniem dokumentacji
płacowej i osobowej należy
zwrócić się o pomoc do Archiwum Państwowego we Wrocławiu Oddział w Kamieńcu
Ząbkowickim.
Fot.: biznes.onet.pl

To była siła! Grand Prix
Pieszyc MTB Wielka Sowa
Blisko 300 zawodników na trasie MINI i MEGA, którzy wzięli
udział w Grand Prix Pieszyc MTB Wielka Sowa, około 100
zawodników w Junior Grand Prix Pieszyc MTB Wielka Sowa,
słońce, deszcz, rowerowe show, akademia rowerowa, medale
i nagrody. Tak w skrócie można podsumować III edycję zawodów MTB w Pieszycach, która odbyła się 20 sierpnia 2017 r.
Regulamin zawodów przewidywał także przyznanie dodatkowych
nagród dla pieszyczan, które otrzymali:
Najszybszy pieszyczanin na dystansie MEGA - Krzysztof Sadurski.
Najmłodszy pieszyczanin na dystansie MINI - Jakub Iwaniec.
Najstarszy pieszyczanin na dystansie MINI - Grzegorz Tomkiewicz.
Udział w zawodach MTB wzięli zawodnicy nie tylko z Dolnego
Śląska, ale praktycznie z całej Polski. Niektórzy z nich po raz pierwszy mieli okazję zawitać w Górach Sowich. Po raz pierwszy, ale jak
sami wielokrotnie deklarowali, na pewno nie po raz ostatni. Co ich
tutaj przyciąga? Cisza, dostępność gór, duża ilość szlaków pieszych
i tras rowerowych. Organizacja tego rodzaju zawodów sportowych
jak maratony mtb, biegi górskie, biegi na nartorolkach czy zawody
motorowe to doskonała okazja do promocji regionu na skalę kraju.
Wyniki zawodów dostępne są na www.ultimasport.pl.
(red.)

USŁUGI
REMONTOWO
-BUDOWLANE

RAF-AND

Kompleksowe usługi remontowo-budowlane.
Hydraulika i kanalizacje.
 Elektryka.
 Brukarstwo.
 Budowy domów.
 Pełen zakres prac budowlanych.
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RAF-AND, tel. 735-40-99-38
remonty.28@o2.pl

zatrudnimy pracowników!

Pieszyczanie w 1 Wyścigu Górskim
FREZOWANIE.PRO w Rościszowie

Doskonałe wyniki w trakcie zmagań w Rościszowie
podczas 1 Wyścigu Górskiego FREZOWANIE.Pro w Rościszowie, który odbył się 17 września 2017 r. zanotowali pieszyczanie Dawid Figurski (Opel Kadett) i Mariusz Żurawek
(Mitsubishi Lancer).
Dawid i Mariusz wygrali rywalizację w swoich klasach, czyli
klasie V i VI. Mariusz był także najszybszy w klasyfikacji generalnej
zawodów, a Dawid był najszybszą „ośką” w stawce i trzeci w klasyfikacji generalnej pokonując rywali w dużo mocniejszych samochodach.
Pieszyczanin Mariusz Żurawek wygrał zawody w swojej klasie
i w klasyfikacji generalnej
fot.: Paweł Wawrzyn Fotografia
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Wyniki Zawodów Spławikowych
o Puchar Przewodniczącego
RM Pieszyc
Seniorzy

1. Łukasz Kuszewski
2. Damian Przęzak
3. Jan Kukulski
4. Marek Krawczyk
5. Grzegorz Olejniczak
6. Jan Stankiewicz

Piąte miejsce w klasie III zajął Marcin Kusiak (Skoda Fabia),
a jedenastą pozycję w klasie V zajął Grzegorz Krzak (Opel Tigra).
Gratulujemy. Z przyczyn technicznych zawodów nie ukończył
Mateusz Brzyk.
- W Kamionkach, Jodłowniku, w Rościszowie – na tych przełęczach od zawsze się ktoś ścigał, tutaj zawsze były rozgrywane zawody
rajdowe czy wyścigowe – mówi Szymon Mazur – dyrektor zawodów.
– To są kultowe miejsca na mapie Polski, na mapie Europy, dlatego
budzą one tyle emocji i przyciągają zawodników z całej Polski i
zagranicy. I temu mają służyć także nasze działania – chcemy nadal
ożywiać ten teren, zachęcać ludzi żeby tutaj przyjeżdżali także jako
turyści i goście, nie tylko jako zawodnicy. I to nam się udaje.
Organizatorem zawodów była Bielawska Grupa Motosport, a
współorganizatorem Gmina Pieszyce.
(red.)

Juniorzy

1. Robert Parkitny
2. Paweł Wypych
3. Dawid Stachowski
4. Jan Fabian

Bratoszów, 10 września 2017 r.
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Jesteś zainteresowany
koszykówką?
Otwieramy nową grupę koszykarzy i koszykarek.
Treningi w Zespole Szkół.
Chłopcy i dziewczynki w wieku 14-18.
Zainteresowani?? Szczegóły poniżej.

Pobiegli w szczytnym celu

Odznaczenie Honorowe z PZPS
Trener SL SALOS Pieszyce Krzysztof Jankowski otrzymał Srebrną Odznakę Honorową Polskiego
Związku Piłki Siatkowej.
Wyróżnienie to otrzymał
za długoletnią pracę z młodzieżą na rzecz rozwoju piłki

Jerzego Wagnera Jerzy Mróz
podczas XV Memoriału
Huberta Jerzego Wagnera w

W połowie stawki udział w Sztafecie Charytatywnej „Pozytywnie Zabiegani” zakończyła pieszycka
„samorządowa” drużyna w skład której weszli: Dorota
Konieczna Enozel, Iwona Baraniuk (rodzynek w gronie
samorządowców), Alicja Grąz, Krzysztof Galiak i Arkadiusz Zaruski. Tutaj jednak nie wynik był najważniejszy,
a fakt, że w ten sposób można było zbierać pieniądze
dla potrzebujących.
W sobotę 2 września 2017
r. na terenie Alei Bajkowych
Gwiazd w Dzierżoniowie odbyła
się Sztafeta Charytatywna
„Pozytywnie Zabiegani”.
Uczestnikom sztafety udało się

zebrać 9000 zł. dla Fundacji
Wrocławskiego Hospicjum
dla Dzieci. W sztafecie wzięło
udział 40 drużyn w tym drużyna
z gminy Pieszyce.
(red.)

Odpowiedzialność za pupila
Do naszej redakcji dociera coraz więcej sygnałów
o atakowaniu przez psy dzikiej zwierzyny. Dzieje się to
często, gdy wychodząc na spacer w pola lub w okolice
lasu spuszczamy psa z uwięzi. Tymczasem do obowiązku właścicieli należy ich dopilnowanie.

siatkowej w naszym stowarzyszeniu, które w tym roku
obchodzi 25-lecie istnienia.
Odznaczenie wręczyli
Prezes PZPS Jacek Kasprzyk
oraz Prezes Fundacji Huberta

czasie meczu Polska - Francja,
który odbył się 11 sierpnia
2017 r. w hali Tauron Arena
w Krakowie.
(opr.)

SALOS zaprasza!
Po wakacyjnej przerwie SALOS wrócił do treningów.
Zapraszamy młodzież z Gminy Pieszyce i okolic na
treningi, które odbywają się od września.
- Piłka siatkowa - w każdy
wtorek od godziny 16:30 do
18:30. Treningi odbywają się
w hali ZS w Pieszycach przy
ul. Mickiewicza 1.
- Tenis stołowy - w każdy
poniedziałek od godziny
17:30 do 19:00. Zajęcia tenisa

odbywają się w domu sióstr
Salezjanek w Pieszycach przy
ul. Ogrodowa 48.
Więcej informacji pod
nr. telefonu 506 158 242.
Serdecznie zapraszamy!
(opr.)

Według Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pieszyce przyjętego
uchwałą nr XXI/163/2016 Rady
Miejskiej w Pieszycach osoby
utrzymujące zwierzęta domowe
zobowiązane są zapewnić stały
i skuteczny dozór nad nimi oraz
do zapobiegania wydostaniu się
w sposób niekontrolowany.
Ponadto przypominamy
wybrane zapisy z ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o ochronie
zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
(Dz. U. Nr 69 poz. 625 z późń.
zm.). Psy muszą być szczepione
przeciwko wściekliźnie
1. Psy powyżej 3 miesiąca
życia na obszarze całego kraju
oraz lisy wolno żyjące na obszarach określonych przez ministra
właściwego do spraw rolnictwa podlegają obowiązkowemu
ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie. (art. 56 ust 1)
2. Posiadacze psów są obowiązani zaszczepić psy przeciwko
wściekliźnie w terminie 30 dni od
nr 9 (269) / 2017

dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia, a następnie nie rzadziej
niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. (art. 56 ust. 2)
3. Kto uchyla się od obowiązku ochronnego szczepienia
psów przeciwko wściekliźnie, a
w przypadku wprowadzenia obowiązku ochronnego szczepienia
kotów przeciwko wściekliźnie
– od tego obowiązku, podlega
karze grzywny. (art. 85 ust 1a
ww. ustawy)
Psy poddane szczepieniu
podlegają wpisowi do rejestru
prowadzonego przez lekarzy
weterynarii. Po przeprowadzeniu
szczepienia posiadaczowi psa
wydaje się zaświadczenie lub
dokonuje się wpisu w paszporcie
lub książeczce zdrowia.
KODEKS WYKROCZEŃ
Art. 77 Kto nie zachowuje
zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze
grzywny do 250 złotych albo
karze nagany.
(red.)
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Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i Rodzice
ZAPRASZAJĄ
na obchody

JUBILEUSZU 70-LECIA SZKOŁY
które odbędą się 6 października 2017
Program Obchodów 70-lecia Zespołu Szkół
im. ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach:
8:00 – 9:30 Rejestracja uczestników zjazdu
10:00
Msza św. w kościele św. Antoniego w Pieszycach
12:00
Uroczysta akademia na hali sportowej Zespołu Szkół
w Pieszycach, ul. Mickiewicza 8
14:00
Piknik, grill, spotkanie z nauczycielami, zwiedzanie
szkoły, wystawy okolicznościowe, spotkania klasowe
20:00
Bal Absolwentów – Gospodarstwo Agroturystyczne
„Cicha Woda” Lasocin 1
Absolwenci, którzy nie dokonają rejestracji telefonicznej lub mailowej
w terminie do 30.09.2017 r. będą mieli taką możliwość w dniu obchodów tj. 06.10.2017 r. od godz. 8:00.
Osoby takie po uiszczeniu opłaty w wysokości 35zł,- otrzymają
pakiet uczestnika zjazdu (pamiątkowa przypinka okolicznościowa,
okolicznościowy gadżet, torba pamiątkowa) oraz talon uprawniający
do skorzystania z kawiarenki. Nie będzie możliwości wzięcia udziału
w Balu Absolwentów.
Pakiet uczestnika zjazdu oraz udział w Balu Absolwentów – 120zł
Szczegóły zspieszyce.pl/70-lecie/
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