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70-lecie Zespołu Szkół w Pieszycach
6 października 2017 roku uroczysta Msza Święta w kościele pod wezwaniem św. Antoniego zainaugurowała obchody 70-lecia Zespołu Szkół
im. Księdza Jana Dzierżonia w Pieszycach.
Po mszy Szacowni Goście, Absolwenci,
Grono Pedagogiczne oraz Uczniowie
zgromadzili się na dalszych obchodach
Jubileuszu w sali gimnastycznej. Program
uroczystości uświetniły przemówienia
Gości, delegacji placówek oświatowych
i instytucji naszego powiatu, rodziców i
absolwentów. Słowo historycznej prawdy
o Szkole przekazał nam Pan Jan Łyś,
który w latach 1962-1987 pełnił funkcję
Dyrektora placówki.

Nasza Szanowna Jubilatka otrzymała
moc życzeń i powinszowań między innymi,
by mogła jeszcze wychować wiele pokoleń uczniów oraz by była dla nich dumą i
dobrym wspomnieniem.
Zwieńczeniem uroczystości był program artystyczny, który przygotowała klasa
IIIb gimnazjum pod czujnym okiem Pani
Krystyny Szostak. Punktem kulminacyjnym
święta była degustacja pysznego tortu oraz
przekąsek przygotowanych przez uczniów
naszej 70-latki w szkolnej kawiarence.
Obchody Jubileuszu zgromadziły w
murach szkoły dawnych i obecnych dyrektorów, nauczycieli, pracowników oraz
absolwentów, których obecność przyniosła
wzajemną radość i entuzjazm. Chwile,
które mogliśmy wspólnie celebrować, są

dowodem na to, że szkoła to nie tylko
miejsce nauki, ale źródło ponadczasowych
więzi i długoletnich przyjaźni.
Justyna Protaziuk, ZS w Pieszycach

Ulica 3 Maja już aktualna
1 kwietnia 2016 roku weszła w życie ustawa o zakazie propagowania komunizmu, nakazując tym samym
Gminie Pieszyce zmianę nazw ulic, placów i pomników
gloryfikujących systemy totalitarne.
W związku z tym Rada
Miejska w Pieszycach podjęła
uchwałę o zmianie nazwy z
ul. 9 Maja na ul. 3 Maja, która
weszła w życie 23 września 2017 r.
Mieszkańcy jednak nie
mają obowiązku wymiany
dokumentów. Mogą się nimi
posługiwać do upływu terminu na jaki zostały wystawione. Zmiana nazwy ulicy nie
powinna też rodzić problemów

z dostarczeniem korespondencji pod dotychczasowy adres.
Wolne od opłat są również
zmiany w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach
i dokumentach urzędowych.
Za wszelkie niedogodności
wynikające z powyższej, obowiązkowej dla nas procedury
przepraszamy, licząc na Państwa wyrozumiałość.
(red.)

Bezpłatne
szkolenie komputerowe
Darmowy kurs komputerowy skierowany jest do
osób powyżej 25 roku życia z niskimi kwalifikacjami
zawodowymi, zamieszkujących teren powiatu dzierżoniowskiego.
Projekt realizowany będzie
w wymiarze 90h/na osobę w
12-osobowych grupach. Szkolenia TIK prowadzą do uzyskania kompetencji cyfrowych
potwierdzonych certyfikatem
ECCC DIGCOMP na poziomie A
potwierdzającego nabycie kompetencji z zakresu 5 obszarów i
odpowiednim im 21 kompetencji. Celem projektu jest wyższy
poziom kompetencji kluczowych
w zakresie TIK u 288 osób.
Obszary szkolenia TIK:
1) Informacja – 15h
2) Komunikacja – 20h
3) Tworzenie treści – 20h
4) Bezpieczeństwo – 20h
5) Rozwiązywanie problemów – 15h

Organizatorem szkolenia
jest stowarzyszenie Humaneo,
które realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Działania
„10.3 Poprawa dostępności i
wspieranie uczenia się przez
całe życie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020 pt. „TIK-tak na
kompetencje cyfrowe przychodzi czas”.
Informacji udziela:
Ewa Podobińska
tel. 605-202-933
e-mail: ewa.podobinska@
humaneo.pl

Nowy zarząd
w Związku Emerytów
2

W dniu 15 września 2017 r. w siedzibie związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pieszycach, odbyło się
zebranie sprawozdawczo-wyborcze w czasie którego
wybrano nowy zarząd Związku.
W trakcie zebrania wybrano
także członków komisji rewizyjnej oraz komisji ds. kultury
i rekreacji.

6. Danuta Owczarek
– Członek
7. Zbigniew Starkowicz
– Członek

W skład zarządu Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w
Pieszycach wchodzą:
1. Elżbieta Pluta
– Przewodnicząca
2. Józef Karaś
– z-ca Przewodniczącego
3. Zofia Rosiak – Skarbnik
4. Katarzyna Farajewicz
– Sekretarz
5. Jadwiga Ptaszyńska
– Członek

Komisja Rewizyjna:
1. Krystyna Szatkowska
– Przewodnicząca
2. Ewa Sichniewicz
– Zastępca
3. Tadeusz Szymczak
– Sekretarz
Komisja ds. Kultury
i rekreacji:
1. Jadwiga Ptaszyńska
2. Józef Szwed
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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.

Modernizacja ulicy Hermana
W piątek 6 października 2017 r. dokonano odbioru
technicznego drogi dojazdowej do gruntów rolnych na
ul. Hermana wzdłuż ogródków działkowych.
Prace objęły przebudowę
drogi dojazdowej do gruntów
rolnych o długości 400 m i
szerokości 4 m. Droga została
wykonana w technice z betonu
asfaltowego wraz z betonowym
korytkiem odwadniającym oraz
wykonaniem poboczy tłuczniowych.
Całkowita wartość zadania
to kwota 152 933, 31 zł, z czego
84 000 zł udało się pozyskać
w ramach dotacji celowej z
budżetu województwa dolnośląskiego.
- Staram się jak najwięcej
inwestycji realizować z udziałem środków zewnętrznych

– mówi Dorota Konieczna
– Enozel – Burmistrz Miasta
Pieszyce. - Udało nam się pozyskać pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania pn. „finansowanie ochrony,
rekultywacji i poprawy jakości
gruntów”, dlatego modernizację ulicy Hermana mogliśmy
rozpocząć właśnie od części
wzdłuż ogródków działkowych.
W tym roku złożymy kolejny
wniosek, licząc na otrzymanie
dotacji na kontynuację prac
związanych z modernizacją
tej drogi w przyszłym roku.
Zachęcamy również włodarzy
Bielawy do modernizacji drogi

od strony zbiornika, tak aby w
przyszłości cały odcinek drogi
pomiędzy Pieszycami a Bielawą został zmodernizowany w
takiej technologii. Niestety nie
możemy liczyć na dofinansowanie części ul. Hermana w obrębie zabudowań, ale jeszcze w
tym roku planujemy rozpocząć
prace również na tym odcinku.

Modernizacja części zabudowanej wraz z kanalizacją w
całości sfinansowana zostanie
z budżetu miasta. Obecnie
rozstrzygnięto drugi przetarg,
ale kwoty proponowane przez
wykonawców były większe niż
środki budżetowe przewidziane
dla tego zadania.
(red.)

Nowy przewoźnik transportu miejskiego
Z dniem 1 listopada br. zmieni się funkcjonowanie komunikacji miejskiej na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Wszystko za sprawą nowych umów przewozowych,
które w Bielawie podpisano na lata 2017 – 2027. Nowym przewoźnikiem będzie
konsorcjum firm: PPUH „Kłosok” Andrzej Kłosok i A 21 Spółka z o.o.

fot. UM Dzierżoniów

Zmiana przewoźnika
wiąże się również z pojawieniem się nowych autobusów na trasach powiatu.
Autobusy marki SOR NB12
zastąpią stare i mocno wyeksp l o a t o w a n e p o j a z d y, n a
które narzekali pasażerowie
komunikacji ZKM. Pojazdy
będą nowe, niskopodłogowe,
przystosowane do przewozu
osób niepełnosprawnych,

Oczyszczą Pieszycki Potok
Dolnośląski zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Wrocławiu prowadzi prace
polegające na czyszczeniu
Potoku Pieszyckiego.
Działania zarządu skupiają
się w dwóch rejonach, które
wymagają najpilniejszych
interwencji – przy ulicy Świdnickiej - od zjazdu na ul. Okrzei
do granicy gminy w kierunku
Dzierżoniowa oraz od Urzędu
Miasta i Gminy w Pieszycach
wzwyż do granicy miasta.
Prace powinny zostać zrealizowane do końca 2017 r. Ich
wartość to 172.200 zł.

wyposażone w ekologiczne
silniki, spełniające normę
spalinową EURO 6. Każdy
autobus będzie mógł przewozić jednorazowo do 100 osób.
Dodatkowo pojazdy posiadać
będą komfortowe miejsca dla
pasażerów i kierowców, biletomaty, monitoring, a nawet
porty USB do ładowania
między innymi smartfonów
i tabletów.
Zmianie z pewnością
ulegną rozkłady jazdy kursujących po Gminie Pieszyce
autobusów, o ostatecznych
godzinach przyjazdów i
odjazdów autobusów powiadomimy mieszkańców niezwłocznie po otrzymaniu
informacji od organizatora
transportu, którym jest miasto
Bielawa.
Pewne jest, że nowe autobusy od 1 XI 2017 r. jeździć
będą na linii nr 60. Tutaj
rozkład nie ulegnie zmianom.
Od 1 stycznia 2018 r. nowe
autobusy wyjadą na linie 15,
21 i 22. Od nowego roku najprawdopodobniej zlikwidowana zostanie linia nr 16. W
zamian możemy spodziewać
się częstszych kursów linii
nr 15.
Źródło: UM Bielawa

(red.)
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Pomoc społeczna to nie wszystko
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach rok 2017 rozpoczął się równie intensywnym działaniem jak rok ubiegły.
Praca środowiskowa na rzecz aktywizacji społecznej naszych mieszkańców, a w szczególności klientów pomocy
społecznej pozwoliła kontynuować rozpoczęte działania w ramach projektów socjalnych w 2016 roku we wszystkich grupach wiekowych. Ośrodek musiał również sprostać nowym zadaniom nakładanym przez ustawodawcę.

Świetlica Środowiskowa „Tęcza”

Świetlica obejmuje opieką i wsparciem grupę 46 młodych podopiecznych w wieku 6-13 lat z terenu Gminy Pieszyce. Świetlica
działa codziennie w godzinach popołudniowych od 13:30 do 17:30
natomiast w dni wolne od zajęć lekcyjnych (wakacje, ferie, przerwa
świąteczna) w godz. 10-14.
Do dyspozycji najmłodszych pozostaje pięć przestronnych
pomieszczeń: sala zajęć, sala do spożywania posiłków, pracownia
komputerowa, aula, biuro oraz boisko do piłki nożnej oraz koszykówki.
W ramach zajęć na świetlicy codziennie dzieci otrzymują bułkę
i herbatę.

Polska otrzymać wsparcie na zakup wyposażenia wykorzystywanego
przez dzieci i młodzież uczęszczających na zajęcia organizowane przez
Świetlicę Środowiskową „Tęcza” w Pieszycach. Wartość darowizny
wyniosła 3 200 euro. Zasób rzeczowy świetlicy jest bardzo ograniczony. Otrzymane środki zostały przeznaczone na zakup mebli, gier
edukacyjnych i sprzętu do zabawy, na doposażenie sal.

Klub Aktywizacji Zawodowej „Na tropie pracy”

Od stycznia 2017 r. nadal działa KAZ prowadzony przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach.
Kontynuacja działalności podyktowana jest koniecznością stworzenia
kompleksowego wsparcia dla osób z terenu Gminy Pieszyce w poszukiwaniu zatrudnienia. Członkami Klubu są klienci Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pieszycach, ale również mieszkańcy, którzy nie korzystają
ze wsparcia socjalnego jednak oczekują pomocy w poszukiwaniu pracy.
Pracownicy Ośrodka w ramach pracy socjalnej pomagają pisać
dokumenty aplikacyjne, pośredniczą w kontakcie z pracodawcami
oraz służą swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Istotnym elementem
pracy Klubu jest również wsparcie psychiczne i motywowanie do
poszukiwania i podjęcia zatrudnienia, realizowane nie tylko przez
pracowników OPS, ale również bezpośrednio pomiędzy klubowiczami.
Do czerwca 2017 w Klubie uczestniczyło już 36 osób, 29 z nich
podjęło zatrudnienie. Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkania,
które odbywają się w każdy czwartek o godz. 9:00.

Klub Mama i Maluch „M&M=moc2”
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Świetlica pełni funkcję opiekuńczo – wychowawczą, realizowane
są zajęcia według ustalonego stałego harmonogramu zaczynając od
odrabiania lekcji i pomocy w nauce, poprzez zajęcia wspierające i
rozwijające zainteresowania i umiejętności: zajęcia plastyczne, twórcze,
taneczne, komputerowe, sportowo–rekreacyjne.
Duży nacisk położono na zajęcia profilaktyczne i wychowawcze.
W świetlicy odbywa się wiele działań dzięki którym zajęcia są atrakcyjne a wycieczki i warsztaty rozwijają umiejętności i zainteresowania
wśród dzieci.
Od początku roku 2017 roku odbyły się:
- ,,Tęczowe ferie” - podczas których dzieci w sposób aktywny i
twórczy miło spędziły dwa tygodnie wolne od zajęć szkolnych,
- zorganizowane zostały wycieczki do: Muzeum Kamionki, kina
w Bielawie, pływalni Aquarius, nauka gry na perkusji, Zagrody
Edukacyjnej w Mościsku, Dzieciolandii w Bielawie, lodowisko, Pokaz
iluzjonisty, wycieczka w góry,
- występ na Dniach Pieszyc, udział w akcji „Chodź posadź kwiaty”,
a także przygotowanie prac na udział w Jarmarku Wielkanocnym,
dzięki którym świetlica mogła być promowana.
- warsztaty, które odbyły się na świetlicy: pierwsza pomoc,
warsztaty z bezpieczeństwa ze Strażą Pożarną, Policją, dogoterapia,
warsztaty z leśniczym,
- w ramach zajęć na świetlicy odbyło się wiele imprez okolicznościowych: dzień sportu, dzień babci i dziadka, dzień mamy, dzień
dziecka, zabawa karnawałowa, dzień kobiet,
- „Baw się razem z Tęczą” – letnia półkolonia. W wypoczynku
wzięło udział 30 dzieci w wieku od 6-13 lat z terenu Gminy Pieszyce.
W programie 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 uczestnicy półkolonii mogli uczestniczyć
w wielu różnych zajęciach oraz spotkać ciekawych ludzi: policjant,
strażak, pszczelarz.
Na zakończenie półkolonii odbył się piknik rodzinny i zawody
sportowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne upominki.
Podjęliśmy współpracę z Parafią Rzymsko-Katolicka pw. Św.
Antoniego z Padwy w Pieszycach, aby na podstawie umowy darowizny w ramach programu wolontariatu pracowniczego z firmy Henkel
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Jest to kolejna kontynuacja projektu socjalnego, który skierowany jest do wszystkich mam i ich pociech z terenu Gminy Pieszyce.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Podczas rozmów i zajęć dla
rodziców, dzieci w sali obok pod opieką pracowników socjalnych i
asystenta rodziny oraz wolontariuszy aktywnie spędzają czas.
Od stycznia 2017 r. odbyły się następujące spotkania: Warsztaty z
profesjonalną kosmetyczką i fryzjerką, zabawa karnawałowa (zdobienie
masek karnawałowych przez rodziców i dzieci), dogoterapia (zajęcia
prowadzone dla dzieci przez terapeutkę z udziałem psa), warsztaty
podwyższenia kompetencji wychowawczych z psychologiem.
Klub otwarty jest dla każdej kobiety-mamy, która chce na chwilę
oderwać się od natłoku codziennych spraw i wygospodarować czas
dla siebie, a jednocześnie nawiązać nowe „mamusiowe” znajomości
i przyjaźnie.
Wszystkie mamy zapraszamy serdecznie na kolejne spotkania.
Wstęp wolny.

Młodzi (nie)gniewni

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach podobnie jak w roku
2016 r. realizował projekt „Młodzi (nie) Gniewni”. Jego celem była
integracja młodzieży, zachęcenie do aktywnego spędzania wolnego
czasu, nabycie nowych umiejętności, poczucie obowiązku oraz empatii
wobec innych, oraz pokazanie szkodliwych czynników (społecznych i
zdrowotnych) wynikających ze spożywania alkoholu i innych środków
odurzających. Projekt skierowany był do grupy młodzieży w wieku od
12 do 18 lat, z terenu Gminy Pieszyce.
Projekt podzielony był na trzy działy tematyczne: taniec breakdance, graffiti, zajęcia w stadninie koni.. Od maja 2017 r. rozpoczął
się dział tematyczny - zajęcia w stadninie koni. Młodzież miała okazję
zapoznać się z obowiązkami w stadninie. Podczas zajęć uczestnicy
mieli okazję nauczyć się jak dbać o konie oraz spróbować technik
jeździeckich.
W projekcie w 2017 r od lutego do czerwca w sumie wzięły udział
52 osoby w tym 17 osób uczestniczyło w zajęciach nauki tańca breakdance (14 zajęć), 24 osób wzięło udział w warsztatach graffiti (37 zajęć),
7 osób wzięło udział w zajęciach w stadninie koni (5 spotkań). Ponadto
w odpowiedzi na zainteresowania młodzieży utworzona została grupa
RAP. W grupie tej udział wzięły 4 osoby. Wszystkie zajęcia odbywały
się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach oraz na
terenie miasta Pieszyce

Akcja stylizacja „ Z szafy do szafy”

Od początku działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pieszycach w nowej siedzibie trwa projekt socjalny pn. „Z szafy do
szafy”. W odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu gdzie znajdują
się regały i wieszaki gromadzona jest odzież i nie tylko. Pomieszczenie
otwarte jest przez cały rok w każdą środę w godzinach urzędowania
Ośrodka. Osoby potrzebujące mogą wybrać coś dla siebie według
potrzeb. Akcja skierowana jest do wszystkich mieszkańców Gminy

Kiedy będą Złote Gody?
Często pytacie Państwo o to, kiedy w Pieszycach
zorganizowane zostaną Złote Gody.
Informujemy, że Gmina
Pieszyce będzie organizatorem Złotych Godów wiosną
2018 r. Uroczystość zostanie
przygotowana dla par, które
brały ślub w latach 1966, 67
i 68. Nie ma potrzeby, żeby

zainteresowane pary składały
wniosek w powyższej sprawie.
Urząd Stanu Cywilnego w
Pieszycach prześle do Państwa
zaproszenia do udziału w uroczystości.
(red.)

Lepsze oznakowanie
skrzyżowania
Wiele razy mieszkańcy Pieszyc interweniowali w
sprawie lepszego oznakowania skrzyżowania dróg
powiatowych - ulicy Bielawskiej i Ogrodowej na którym
często dochodzi do kolizji.
Pieszyce. Pracownicy apelują do mieszkańców Pieszyc o wsparcie
rzeczowe w postaci ubrań, butów, biżuterii, torebek, zabawek, artykułu
tekstylne, itp. - nowych i używanych. Dużym powodzeniem cieszą
się ubrania oraz akcesoria dla dzieci, jest również zapotrzebowanie
na ubrania i buty męskie, których spływa najmniej. Rzeczy przynoszone do Ośrodka są na bieżąco segregowane i udostępniane osobom
potrzebującym.

Niedawno na skrzyżowanie
pojawiło się dodatkowe oznakowanie poziome, a pod koniec
października uruchomiono
także dodatkowe znaki świetlne

STOP. Pamiętajcie, że nawet
najlepsze oznakowanie nie
zastąpi rozwagi za kierownicą.
(red.)

Klub Seniora „Radość”

W kwietniu 2016r. pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pieszycach zainicjowali powstanie Klubu Seniora. W dalszym ciągu
dochodzą nowi klubowicze. Klub seniora posiada szeroki wachlarz
zajęć. Podczas spotkań wykonywane są prace artystyczne, przygotowywane skecze i śpiewane piosenki. Seniorzy po raz drugi wystawiali swoje prace, w tym półroczu był to jarmark wielkanocny.
Obecnie Klub seniora „Radość” zrzesza 50 członków, udział w
spotkaniach klubu jest bezpłatny. Spotkania odbywają się w każdy
czwartek o godz. 15:00, serdecznie zapraszamy osoby chcące aktywnie spędzać czas.
Jak co roku, Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach złożył
wniosek do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu o przydział miejsc
na bezpłatne kolonie letnie dla dzieci. W wyniku podziału na teren
gminy Pieszyce przypadło 8 miejsc. Fundacja Świat z Uśmiechem z
Oleśnicy została zobowiązana przez Kuratorium do zorganizowania
wypoczynku letniego dla dzieci w Stegnie. Kolonia odbyła się w terminie od 10.08.2017 r do 23.08.2017 r.
W grudniu 2016 roku w Pieszycach miał miejsce pożar w
budynku przy ulicy Kopernika 46. Trzy rodziny poniosły znaczne
straty w swoich domostwach. Poszkodowanym udzielono wsparcia.
Dodatkowo Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach zawarł porozumienie z Caritas Diecezji Świdnickiej w sprawie zbiórki pieniędzy
dla rodzin poszkodowanych w pożarze. W kwietniu 2017 roku otrzymaliśmy pisemna informacje z Caritas, że na podanym koncie została
zaewidencjonowana kwota 1 350,00 zł.. Otrzymane środki zostały
podzielona dla trzech rodzin. Zakupione zostały artykuły budowlane
niezbędne do przeprowadzenia remontu w mieszkaniach.
Kolejny raz Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach uczestniczy
w Programie Operacyjnym Pomoc Żywieniowa 2014-2020,współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Program realizuje
Caritas Diecezji Świdnickiej. Osoby potrzebujące wsparcia po zgłoszeniu się do pracowników socjalnych zakładane miały kartoteki w
których potwierdzały rodzaj i ilość otrzymywanej pomocy. Przeważnie są to produkty: makarony, mleko, ryż, konserwy mięsne i rybne,
herbatniki, dżemy, sery, konserwy z groszkiem i marchewka, konserwy z fasolka.
W okresie od października 2016 do czerwca 2017 roku z paczek
żywnościowych skorzystało 302 osoby z 105 rodzin.
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Będzie nowa nawierzchnia
na Botwina
W wyniku przetargu nieograniczonego wyłoniony
został wykonawca remontu drogi w ulicy Botwina. Droga
będzie remontowana w związku z wcześniej przeprowadzonymi związanymi z budową kanalizacji oraz wymiany
sieci wodociągowej i gazowej.
Wykonawcą remontu jest
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „BAZA” Jacek Jawny.
Kwota brutto za wykonanie
prac to 169 556,94 zł. Remont

Sporządziła:
Teresa Kwiatek - Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach
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powinien zostać wykonany do
15 grudnia 2017 roku. Na całej
długości ulicy Botwina położona zostanie kostka betonowa.
(red.)

Nowy rok szkolny w przedszkolu XI wymiana młodzieży
W Przedszkolu Publicznym nr 2 w Pieszycach rok polsko-niemieckiej
szkolny 2017/2018 rozpoczął się uroczyście 01 września
2017 r. Dzieci zostały powitane z uśmiechem i wspólną
radosną zabawą, w kolorowych salach czekały na nie nowe
zabawki, gry i funkcjonalnie urządzone kąciki zabaw.
Oba budynki zostały dobrze
przygotowane również pod
względem czystości, higieny
i bezpieczeństwa dzieci,
rodziców i pracowników.
Dysponujemy bardzo dobrze
wyposażonymi salami dydaktycznymi, przestrzenną salą
gimnastyczną, gabinetem do
terapii logopedycznej, terapii
pedagogicznej, nowocześnie
urządzonym placem zabaw.
Nasze Przedszkole jest
placówką bezpieczną dzieciom, rodzicom, pracownikom,
otwartą na ich potrzeby. Praca
przedszkola ukierunkowana jest
na dziecko oraz jego potrzeby.
Umożliwia wyrównywanie
szans edukacyjnych wszystkim
dzieciom i przygotowuje je do
podjęcia nauki w szkole.
W przedszkolu znajduje się
8 grup przedszkolnych i oddział
żłobkowy.
Przedszkole jest czynne w
godz. 5.30 -16.00 - budynek

przy ul. Bielawskiej, w godz.
6:30 - 15:30 - budynek przy ul.
Ogrodowej.
Dodatkowo organizujemy
dzieciom atrakcyjne zajęcia dodatkowe: rytmikę dla
wszystkich dzieci, gimnastykę
korekcyjną korygującą wady
postawy, zajęcia z przedsiębiorczości, zajęcia teatralne, zajęcia
plastyczne, muzykoterapię
i bajkoterapię dla chętnych
dzieci.
20 września 2017 r. świętowaliśmy Ogólnopolski Dzień
Przedszkolaka - dzieci cieszyły
się swoim świętem poprzez
wspólną muzyczno - integracyjną zabawę integracyjną.
Bardzo serdecznie dziękujmy pani Anicie Hałuszko za
ufundowanie słodkiej niespodzianki dla wszystkich przedszkolaków z okazji ich święta.
(opr.)
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Gimnazjum w Zespole Szkół im. Ks. Jana Dzierżonia w
Pieszycach oraz dwie uczennice z klasy VII ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Pieszycach po raz 11 uczestniczyli
w wymianie młodzieży polsko-niemieckiej z miastem
partnerskim Schortens. Jak co roku organizatorem
wyjazdu i jednocześnie opiekunem była Pani Bernadetta
Szczypka drugim opiekunem już po raz trzeci był Pan
Krzysztof Dzwolak.
Pierwszy dzień wymiany
rozpoczęliśmy od akcji-integracji, czyli zabawy w „Jak
masz na imię?”. Po integracji
zostaliśmy oficjalnie przywitani przez Dyrektora Mariengymnasium w Jever. Z Jever
autobusem komunikacji miejskiej udaliśmy się do Schortens
gdzie zostaliśmy przyjęci przez
przedstawiciela Burmistrza
Schortens. Oczywiście nie
obyło się bez wpisu do księgi
pamiątkowej i drobnego poczęstunku, o dziwo wszystkie
butelki były odkręcane i żadnego otwieracza na stole. Po
powrocie do szkoły, czekał na
nas obiad, a po obiedzie dzikie
harce na sali gimnastycznej,
czyli akcja-integracja część II.
W drugi dzień wymiany
pogoda niestety nie była dla
nas łaskawa. Ulewny deszcz
pokrzyżował nasze plany i
musieliśmy zrezygnować z
kajaków. Za to każdy miał
okazję poznać arcyciekawe,
tradycyjne gry Wschodniej
Fryzji, rzut miotłą i kulą, a
to wszystko nad urokliwym
jeziorem Sander See.
Trzeci d zień w y miany
pr z y w it a ł na s b łęk it ny m
niebem i pięknym słońcem.
Szynobusem przejechaliśmy
do miasta portowego Wilhelmshaven, po krótkim rozpoznaniu terenu, czyli pasażu
Nordsee Passage, spacerkiem

udaliśmy się do mariny gdzie
znajduje się Muzeum Morskie.
Rejs po zatoce portowej, zwiedzanie okrętu podwodnego
U10 i niszczyciela Molders. W
drodze powrotnej odwiedziliśmy Katolicki Garnizonowy
Kościół Chrystusa Króla.
Czwarty dzień wymiany
i wycieczka na Spiekeroog –
zieloną wyspę marzeń.
W piąty dzień wymiany
zwiedzaliśmy malownicze
miasto Groningen w Holandii,
w drodze powrotnej odwiedziliśmy Twierdzę Bourtange,
po drodze mieliśmy okazję
zobaczyć wydokowany statek
wycieczkowy Dream World.
Szóst y dzień w y miany
młodzież spędziła z rodzinami, a wieczorem rodzice
dla wszystkich przygotowali
pożegnalnego grilla.
Ostatni dzień wymiany
rozpoczęliśmy od zwiedzania
szkolnej biblioteki, poznaliśmy
historię niezwykle bogatego i
wiekowego księgozbioru oraz
podstawowe techniki introligatorskie. Później w formie
projektu, podsumowaliśmy
wspólne działania z ostatniego
tygodnia. W końcu przyszedł
czas pożegnań, którym końca
nie było. Z naszymi niemieckimi partnerami spotkamy się
już w kwietniu, tym razem w
Polsce.
ZS Pieszyce

OGŁOSZENIA ZGM
1. Do sprzedania dom do remontu położony w Pieszycach Środkowych. Dom jednopiętrowy - 9 pomieszczeń +
ogród w cenie mieszkania. Telefony do kontaktu: 693-900-299
i 570-711-811.
2. Zamienię mieszkanie komunalne położone w Pieszycach o
pow. 29,05 m² po remoncie na większe położone w Pieszycach lub
Dzierżoniowie. Możliwość dopłaty. Tel. 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. Sprzedam pół domu do remontu w Rościszowie. Możliwość zamiany na mieszkanie. Telefon kontaktowy 663-620-474.
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 m 2 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 m 2 . Telefon kontaktowy
722-156-221.
13. Sprzedam mieszkanie własnościowe w Piskorzowie
położone na parterze o pow. 34,02 m 2. Telefon kontaktowy
723-336-816, 519-599-663.
14. Sprzedam mieszkanie w Pieszycach ( w bloku) o
pow. 37,80 m2, dwupokojowe na 4 piętrze, słoneczne. Telefon
604-972-769.
15. Sprzedam działkę budowlaną: w Rościszowie 48 arów.
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 m 2. Telefon kontaktowy 509-908-215.
19. Sprzedam działki budowlane w Piskorzowie (za leśniczówką i naprzeciwko sklepu ABC). Telefon 697-459-898.

Natalia Zając brązową medalistką
Międzywojewódzkich
Mistrzostw Młodziczek
30 września 2017 r. w Gogolinie odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików w
zapasach dziewcząt i w stylu wolnym. W zawodach rywalizowało 179 zawodniczek i zawodników z 25 klubów.
ULKS SOWA Pieszyce
reprezentowali: Natalia Zając
oraz Milena Sawka. Z bardzo
dobrej strony zaprezentowała
się w Mistrzostwach Natalia
Zając, która wywalczyła brązowy krążek w kat. 62 kg. Natomiast Milena Sawka uplasował
się na VIII miejscu w kat. 48
kg. Wyjazd współfinansowany

WYNIKI

ze środków Urzędu Miasta Pieszyce. Wielkie podziękowanie
dla firmy Marka Drozdowskiego ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Wspierają nas
również: DRG Agro Group z
Tuszyna, PROMASZ Mariola
i Wiesław Berezicki.
(opr.)

zawodów wędkarskich
o puchar prezesa koła kończące sezon
Seniorzy:
1. Radosław Kozik
4540 pkt.
2. Dawid Przęzak 3645 pkt
3. Paweł Kindel 2540 pkt.

Juniorzy:
1. Maurycy Gołąb 735 pkt.
2. Fabian Jan
645 pkt.
3. Dawid Stachowski pkt.

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.
nr 10 (270) / 2017
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Zakończenie sezonu lotowego
14 października 2017 r. odbyło się zakończenie
sezonu lotowego pieszyckiej sekcji Polskiego Związku
Hodowców Gołębi Pocztowych.
W trakcie uroczystego
spotkania Burmistrz Pieszyc
Dorota Konieczna-Enozel
wręczyła także puchary
za lot młodych gołębi z
Fuchsterwalde w Niemczech
(około 260 km). Pierwsze miejsce i tytuł mistrzyni zdobyła
Bronisława Szwaczka. Drugie
miejsce i tytuł I wicemistrza
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zdobył Tadeusz Szwaczka,
a trzecie miejsce – tytuł II
wicemistrza zdobył Kazimierz
Mróz. Gratulujemy!
Jak mówią członkowie
związku, rok 2017 był udany.
Pozostaje czekać na wiosnę i
kontynuację udanych lotów w
2018 roku.
(red.)

