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Sowiogórska Droga św. Jakuba
Droga św. Jakuba, nazywana często także po hiszpańsku Camino de Santiago, to szlak pielgrzymkowy
do katedry w Santiago de Compostela w Galicji, w północno-zachodniej Hiszpanii i jeden z najważniejszych
chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, obok
szlaków do Rzymu i Jerozolimy. Od 2018 r. szlak ten
prowadzi również przez Pieszyce.
W katedrze de Santiago de
Compostela, według przekonań
pielgrzymów, znajduje się grób
św. Jakuba Apostoła Starszego.
Nie ma jednej trasy prowadzącej do katedry. Uczestnicy
mogą dotrzeć do celu jednym
z wielu szlaków całej Europy.
Droga św. Jakuba na dobre już
zagościła w Polsce. A i nasz
kraj – począwszy od 2005 r.

– wrócił do sieci pątniczych
szlaków prowadzących do
Santiago de Compostela.
Licz ą ca bl isko 75 k m
Sowiogórska Droga św. Jakuba
jest szlakiem łączącym ze
sobą Ślężańską Drogę św.
Jakuba (Góra Ślęża - Sobótka
- Kostomłoty - Środa Śląska)
z Kłodzką Drogą św. Jakuba
(Międzygórze - Kłodzko -

Wambierzyce - Broumov Krzeszów). Rozpoczyna się
na Górze Ślęży i prowadzi
przez Dzierżoniów, Pieszyce,
Bielawę, masyw Gór Sowich,
N ow ą R u d ę , k o ń c z ą c w
Wambierzycach. Trasa wiedzie przez urokliwe tereny
poczynając od Ślężańskiego
Parku Narodowego oraz pasmo
Gór Sowich nieustannie zaska-

kując pięknymi krajobrazami i
atrakcyjnymi miejscami wartymi odwiedzenia. Następnie
przez Górę św. Anny i Górę
Wszystkich Świętych, gdzie
możemy podziwiać wspaniałe
widoki na Wzgórza Włodzickie.
W Pieszycach trasa wiedzie
tuż przy Pałacu, a obowiązkowym punktem jest postój
przy kościele pw. Św. Jakuba.
Następnie ulicami miasta trasa
prowadzi w kierunku Bielawy.
Połączenie Dróg Ślężańskiej i
Kłodzkiej pozwala pielgrzymom na wybór dalszej drogi
do Santiago de Compostela.
cd. na str. 8

Pozwól mi bezpiecznie wrócić do domu
„Pozwól mi bezpiecznie wrócić do
domu” – to słowa, które wypowiada
do kierowców uczennica wracająca ze
szkoły do domu. Zadaje też pytanie
wprost: „Kierowco! Czy zdążysz się
zatrzymać?”.
Słowa
te zamieszczone zostały w ulotce informacyjnej skierowanej do kierowców, którzy na co dzień
poruszają się w rejonie pieszyckiej „Jedynki”. We wtorek
27 listopada 2018 r. uczniowie
wraz z nauczycielami, Policją
i Urzędem Miasta i Gminy w

Pieszycach przeprowadzili akcję
informacyjną w rejonie przejścia
dla pieszych. Jej celem było
zwrócenie uwagi kierowców na
potrzebę zachowania ostrożności
na drodze oraz przypomnienie
obowiązujących w tym miejscu
przepisów ruchu drogowego.
W rejonie Szkoły
Podstawowej Nr 1 zamonto-

wano także 7 kamer monitoringu.
W sz kole ucz n iow ie i
grono pedagogiczne przekazali uczniom również materiały dotyczące zachowania w
wypadku przemocy w szkole,

w drodze do szkoły, agresji i
mowy nienawiści.
Z a d a n ie f i n a n s ow a n e
je s t z e ś r o d ków Ur z ę d u
Wojewódzkiego, projekt pn.:
Razem Bezpieczniej.
(red.)

Parkingi dla turystów przy drodze na Jugów
Udogodnienia dla turystów i ochrona przyrody – to
główne cele inwestycji zrealizowanej przez Powiat Dzierżoniowski przy drodze Kamionki – Przełęcz Jugowska.
Została ona w 85 procentach sfinansowana środkami
z Unii Europejskiej.
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Przy drodze powiatowej z Kamionek na Przełęcz Jugowską
wybudowano cztery parkingi oraz zagospodarowano wody opadowe. Inwestycja ta zrealizowana na obszarze cennym przyrodniczo przyczyni się do jego ochrony. Poprawa stosunków wodnych
pozwoli zachować gatunki chronione i zagrożone. Natomiast
budowa miejsc postojowych umożliwi kierowcom zachowania
przyjazne środowisku.
– Na tym terenie występują rośliny rzadkie w Polsce, objęte
ochroną. Kierowcy zatrzymując się w miejscach niedozwolonych,
mogli je niszczyć przez deptanie i rozjeżdżanie terenu. Teraz
mają stworzone parkingi. Dodatkowo wiosną powstaną przy nich
tablice edukacyjne, z których turyści będą się mogli dowiedzieć,
jakie najcenniejsze okazy przyrody tam rosną i jak je chronić
– mówi Katarzyna Złotnicka, dyrektor Wydziału Ochrony
Środowiska i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.
Inwestycja objęła wykonanie parkingów, odmulenie i pogłębienie stawu, remont murów oporowych potoku w obrębie
drogi oraz naprawę rowów przydrożnych. Zadanie o wartości
414 tys. zł wykonało Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Baza”
z Dzierżoniowa.
Było to jedno z trzech zadań projektu „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych na
terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”. Wiosną zostaną zrealizowane dwa kolejne: budowa ścieżki rowerowej przy drodze
„Gazeta Pieszycka”
- Pismo Samorządu Mieszkańców
Wydawca:
Urząd Miasta i Gminy, 58-250 Pieszyce,
ul. T. Kościuszki 2, tel. 74 836 54 87,
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Niemcza – Wojsławice o długości 1,25 km, którą wykona Powiat
Dzierżoniowski, oraz budowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi
Pieszyce – Kamionki o długości 2 km, którą zrealizuje Gmina
Pieszyce.
Projekt o wartości 3,2 mln zł jest w 85 procentach współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Środki na jego realizację pozyskało Stowarzyszenie Ziemia
Dzierżoniowska w partnerstwie z Powiatem Dzierżoniowskim i
Gminą Pieszyce. Realizacja projektu potrwa do czerwca 2019 r.
Starostwo Powiatowe

Projekt pn. „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych
na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa 2014-2020.
Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
Partnerzy Projektu: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Pieszyce

INFORMACJA

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

Duże zainteresowanie
zmianą ogrzewania

Ponad 5,2 mln zł
na rzecz promocji zatrudnienia

W spotkaniu informacyjnym dla mieszkańców Gminy
Pieszyce dotyczącym udziału w projekcie zmiany ogrzewania na ekologiczne wzięło udział ponad 40 osób.
Spotkanie odbyło się w piątek 30 listopada w Centrum
Kultury w Pieszycach.

Powiatowa Rada Rynku Pracy w środę 5 grudnia zaopiniowała plany Powiatowego Urzędu Pracy na rok 2019.

Spot ka n ie prowad ził
Marek Rybiański ze OTS
Wol na P r zed siębiorczość
– C e n t r u m Te c h n o l o g i i
Energetycznych, które obok
Gminy Pieszyce jest organizatorem projektu. Na spotkaniu
omówiono zasady przystąpienia mieszkańców do projektu
i wyjaśniono najbardziej nurtujące mieszkańców kwestie.
- Projekt jest cały czas
otwarty i to, że ktoś z mieszkańców w nim nie uczestniczył nie
oznacza, że nie może włączyć
się do projektu. Wręcz przeciwnie – informuje zastępca
burmistrza Pieszyc, Krzysztof
Galiak. – Chcemy dotrzeć
jak najszerzej z informacją
do mieszkańców i zaprosić
Państwa do włączenia się we

wspólne dbanie o środowisko.
W powiecie dzierżoniowskim
do projektu przystąpi prawdopodobnie pięć gmin, a na
każdą z nich przypadnie około
1 miliona złotych.
Gmina Pieszyce przystąpi
do konkursu na pozyskanie
dotacji dla mieszkańców, chcących wymienić kotły i piece
opalane w swoich budynkach
jed norod zi n nych. Chod zi
przede wszystkim o zmianę
pieców węglowych na pompy
ciepła, fotowoltaikę, instalacje gazowe oraz kotły na
pelet. Dof inansowanie dla
mieszkańców może sięgnąć do
85% dofinansowania kosztów
kwalifikowanych (od 15 do 40
tys. zł).
(red.)

O bezpieczeństwie
w powiecie dzierżoniowskim
Ocena stanu bezpieczeństwa w 2018 roku oraz przygotowanie powiatowych służb do okresu zimowego - to
główne tematy, którymi zajmowała się Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na posiedzeniu 6 grudnia.
Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w
Dzierżoniowie. Wzięli w nim udział przedstawiciele powiatowych
instytucji zajmujących się bezpieczeństwem obywateli, Burmistrz
Pieszyc Dorota Konieczna – Enozel oraz wójtowie i burmistrzowie pozostałych gmin powiatu dzierżoniowskiego. Spotkaniu
przewodniczył starosta dzierżoniowski Grzegorz Kosowski.
Bezpieczeństwo w powiecie
W pierwszej części spotkania przedstawiciele policji, straży
pożarnej, inspekcji sanitarnej, weterynarii, nadzoru budowlanego,
prokuratury rejonowej, aresztu śledczego i szpitala przedstawili
informacje o działalności swoich jednostek w okresie styczeń –
wrzesień 2018 roku. Z wystąpień wynikało, że w naszym powiecie
jest bezpiecznie. Wpływ na to ma m.in. dobra działalność, ale też
współpraca powiatowych służb.
Przemysław Marut, komendant Komendy Powiatowej
Policji w Dzierżoniowie, podziękował samorządom za pomoc
w zakupie nowych radiowozów oraz w zwiększaniu bezpieczeństwa na drogach przez budowę aktywnych przejść dla pieszych.

Powiatowy Urząd Pracy w
Dzierżoniowie będzie miał do
rozdysponowania ponad 5,2
mln zł w ramach Funduszu
Pracy na realizację programów
na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.
Najwięcej, bo 1,3 mln zł, zostanie przeznaczone na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
na staże 1,1 mln zł, a blisko 900
tys. zł na prace interwencyjne.
Powiatowa Rada Rynku
Pracy jest organem opiniodaw-

czo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy. W jej
skład wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród jednostek samorządu terytorialnego,
a także organizacji związkowych, organizacji pracodawców
oraz organizacji rolników i organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Jej członkiem
jest również Burmistrz Miasta
i Gminy Pieszyce – Dorota
Konieczna – Enozel.
(opr.)

Wiesława Bronowicka, dyrektor Powiatowej Stacji SanitarnoEpidemiologicznej w Dzierżoniowie, poinformowała, że ominęła
nas odra, a poziom szczepień jest wysoki – od tego obowiązku
uchylają się zaledwie 24 osoby.
Walka ze smogiem
Następnie obecni na spotkaniu wójtowie i burmistrzowie gmin mówili o podejmowanych działaniach związanych ze zmniejszeniem zanieczyszczenia powietrza. Należą
do nich m.in. inwestycje w termomodernizację obiektów
gminnych czy zachęcanie mieszkańców do inwestycji ekologicznych przez udzielanie dofinansowania na ten cel.
Burmistrz Dzierżoniowa Dariusz Kucharski wspomniał o utworzonym przez samorządy powiatu i lokalnych przedsiębiorców
klastrze energetycznym, który umożliwi pozyskiwanie środków
na inwestycje w energię odnawialną.
Przygotowania do zimy
W drugiej części obrad omówiono sprawy związane z przygotowaniem do sezonu zimowego. Najistotniejszą kwestią w tym czasie jest
pomoc osobom bezdomnym, dla których w Dzierżoniowie i w Bielawie
otwarto ogrzewalnie. W większości gmin funkcjonują też jadłodajnie.
Temat zimowego utrzymania dróg powiatowych i wojewódzkich na
naszym terenie przedstawił dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych
Tomasz Morawiecki. ZDP realizuje część zadań, a część została
przekazana gminom w ramach porozumień oraz zlecona firmom
zewnętrznym. Mieszkańcy mogą uzyskać informacje o przejezdności dróg oraz zgłosić utrudnienia pod nr. tel. 74 831 31 29.
Zima wiąże się także z koniecznością usuwania śniegu i
lodu z dachów budynków wielkopowierzchniowych, aby
nie dopuścić do katastrofy budowlanej. Nadzór budowlany
będzie przypominał o tym obowiązku właścicielom i zarządcom nieruchomości, a także kontrolował jego egzekwowanie.
Inny zimowy obowiązek właścicieli i zarządców nieruchomości to
zapewnienie drożności przewodów kominowych. Nieczyszczone
kominy są przyczyną częstych interwencji straży pożarnej i mogą
być powodem otrzymania mandatu.
Starostwo Powiatowe
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UCHWAŁA NR II/8/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH

z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
na rok 2019
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Na podstawie podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8
marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z
2018 r. poz. 994 z późniejszymi zmianami), art. 5, art. 19 pkt 2
ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późniejszymi
zmianami), Rada Miejska w Pieszycach uchwala co następuje:
§1.
WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU
OD NIERUCHOMOŚCI
1. Od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,80 zł
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami
powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych
-od 1 ha powierzchni - 4,71 zł
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej
statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje
pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,40 zł
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o
którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398), i położonych na terenach,
dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym
wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie
tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w
tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa
budowlanego - od 1 m2 powierzchni - 3,09 zł
2. Od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,75 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na
prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 21,70 zł
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2
powierzchni użytkowej - 10,98 zł
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez
podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni
użytkowej - 4,78 zł
3. Od pozostałych budynków lub ich części - od 1 m 2
powierzchni użytkowej:
a) garaży - 7,90 zł
b) domów letniskowych — 7,90 zł
c) komórek i zabudowań gospodarczych - 3,00 zł
d) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności
pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego 7,90 zł
e) pozostałych nie wyszczególnionych - 7,90 zł
4. Od budowli - 2% ich wartości określonej na
podstawie art. 4 ust. I pkt 3 i ust. 3 - 7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst
jednolity Dz.U. z 201 8 r. poz. 1445 z póź.zm.)
§2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Pieszyce.
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Lokalne poda
Podczas listopadowej sesji Rady Miejskiej w
Pieszycach radni podjęli uchwały o lokalnych podatkach, które pozostają na średnim poziomie podatków
obowiązujących w innych gminach powiatu dzierżo§3.
Uchwalę należy podać do publicznej wiadomości poprzez
umieszczenie jej treści w prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń
Urzędu Miasta i Gminy .
§4.
Z dniem wejścia wżycie niniejszej uchwały traci moc Uchwala
Rady Miejskiej Nr XXXVIII/268/2017 z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, sposobu
poboru i wysokości prowizji na 2018 rok.
§5.
Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie
wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2019 r.
(-) Ryszard Kondrat – Przewodniczący Rady Miejskiej

Komunikat Prezesa GUS-u
w sprawie średniej ceny skupu żyta
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia
18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta
za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku
rolnego na rok podatkowy 2019.
Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984
r. o podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1892 ze zm.)
ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów
poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2019
wynosiła 54,36 zł za 1 dt. Zatem podatek rolny na rok podatkowy
2019 wynosił będzie:
1. od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych
– równowartość pieniężną 2,5 q żyta, czyli 54,36 zł x 2,5 =
135,90 zł,
2. od 1 ha gruntów pozostałych – równowartość pieniężną 5
q żyta, czyli 54,36 zł x 5 = 271,80 zł.
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
z dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny
sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna
uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018
roku.
Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002
r. o podatku leśnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1821 ze zm.)
ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według
średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze
trzy kwartały 2018 r., wyniosła 191,98 zł za 1 m3.
Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość
pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży
drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres, o którym mowa
powyżej.
Zatem podatek leśny od 1 ha na rok podatkowy 2019
wynosił będzie 191,98 x 0,220 = 42,2356 zł.
Dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i
parków narodowych stawka podatku leśnego, o której mowa
powyżej, ulega obniżeniu o 50%.

atki w 2019 r.
niowskiego. Stawki niektórych z nich zostały zaktualizowane o wzrost inflacyjny. Poszczególne wysokości
podatków lokalny znajdą Państwo w poniższych
uchwałach Rady Miejskiej w Pieszycach.

UCHWAŁA NR II/9/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIESZYCACH

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy +
przyczepa (w tonach)

nie mniej niż

z dnia 28 listopada 2018 r.

12
31

w sprawie określenia wysokości stawek podatku
od środków transportowych na rok 2019

12
40

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz.
994 z późniejszymi zmianami) art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia
1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 roku poz. 1445 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska
w Pieszycach uchwala co następuje:
§ 1.
Roczna stawka podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego wynosi:
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu
a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 550 zł
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 1.000 zł
c) powyżej 9 ton i poniżej 12 ton 1.100 zł
2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton w zależności od liczb osi i
rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita (w tonach)

nie mniej niż

I
12
15
12
25
12
31

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych
IV
1.350
1.650
1.800
1.950
2.700
2.850

3) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12
ton - 950 zł
4) od ciągnika siodłowego i balastowego przystosowanego
do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów w zależności od liczby osi,
dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
stawki podatku wynoszą:

oś jezdna
(osie jezdne) z
zawieszeniem
mniej niż
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
DWIE OSIE
31
1.050
1.650
TRZY OSIE I WIĘCEJ
40
1.600
2.050

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

1.150
2.150
1.900
2.850

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej
12 ton z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 350 zł
6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą zespołu pojazdów
z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w zależności od liczby
osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia
stawki podatku wynoszą:
Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów naczepa /
przyczepa + pojazd silnikowy
(w tonach)

nie mniej niż

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna (osie
jezdne)
z zawieszeniem
mniej niż
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
II
III
DWIE OSIE
15
1.150
1.400
TRZY OSIE
25
1.500
1.600
CZTERY OSIE I WIĘCEJ
31
2.000
2.250

Stawka podatku (w złotych)

12
25
12
38
12
38

Stawka podatku (w złotych)

oś jezdna
(osie jezdne) z
zawieszeniem
mniej niż
pneumatycznym
lub zawieszeniem
uznanym za równoważne
JEDNA OŚ
25
250
500
DWIE OSIE
38
950
1.300
TRZY OSIE I WIĘCEJ
38
1.150
1.450

inne systemy
zawieszenia osi
jezdnych

400
650
1.400
1.900
1.350
1.600

7) od autobusu w zależności od liczby miejsc do siedzenia
poza miejscem kierowcy :
a) mniejszej niż 22 miejsc 750 zł
b) równej lub wyższej niż 22 miejsc 1.500 zł
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i
Gminy Pieszyce.
§ 3.
Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/270/2017 Rady Miejskiej w
Pieszycach z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie określenia
wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok
2018.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego, nie wcześniej jednak
niż z dniem 1 stycznia 2019 roku.
(-) Ryszard Kondrat – Przewodniczący Rady Miejskiej
nr 11 (283) / 2018
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Znaki wróciły na swoje miejsce
Przy drodze z Pieszyc do Dzierżoniowa oznaczone
niegdyś było miejsce w którym znajduje się zbiorowa
mogiła ofiar obozu AL. Langenbielau. Dzięki staraniom Prezesa Fundacji Beiteinu Chaj - 2004 Rafaela
Blau znaki wróciły na swoje miejsce.
- Są to nowe znaki, które
wykonane zostały przy współpracy z Urzędem Miasta i Gminy
w Pieszycach i zostały zatwierdzone przez Instytut Pamięci
Narodowej – informuje Rafael
Blau. – Cieszę się, że teraz każdy
zainteresowany trafi do tego miejsca pamięci. To bardzo ważne,
aby pamiętać o tych strasznych
czasach. Jest to kolejne działanie,
obok m.in. ratowania Synagogi
Rutika i cmentarza żydowskiego
w Dzierżoniowie upamiętniające
historię tej ziemi.

Obóz pracy „AL.
Langenbielau I” powstał w połowie 1944 r. jako filia obozu KL.
Gross-Rosen i znajdował się
na terenie między miejscowościami Langenbielau (Bielawa)
a Reichenbach (Dzierżoniów).
W literaturze znany także
jako „Obóz Reichenbach” lub
„Sportschule”.
Ogółem przez obóz przeszło około 2000 więźniów narodowości żydowskiej pochodzących głównie z Polski,
Węgier, Słowacji i Holandii.

Więźniowie pracowali w wielu
firmach i zakładach produkcyjnych. Pod koniec wojny
więźniów zatrudniano przy
kopaniu rowów.
Liczba ofiar nie jest znana.
Mówi się, że może tam spoczywać nawet około 200 ciał.
Niezdolnych do pracy wywożono do szpitala w obozie

KONKURS

Finał po raz 27
Już 13 stycznia ponownie zagra największa
orkiestra świata, czyli Wielka Orkiestra Świątecznej
Pomocy. Gmina Pieszyce ponownie włącza się we
współdziałanie ze sztabem w Dzierżoniowie.

6

Zakończona została
już rekr utacja wolontariuszy. Zbiórkę na terenie m.in.
Dzierżoniowa, Niemcz y i
Pieszyc przeprowadzi 140
wolontariuszy. Ich głównym
m iejscem „pracy” będ zie
Dzierżoniów, ale w godzinach
niedzielnego „szczytu” będzie
można ich spotkać także w
Piesz ycach. Zaplanowana
została także organizacja tradycyjnych mini finałów, które
odbędą się w tygodniu poprzedzającym Finał. Tradycyjnie
pod młotek pójdzie również

Dörnhau (Kolce). Do końca
stycznia 1945 r. zmarłych więźniów wywożono do obozu
głównego, a później chowano
ich na miejscu. W lutym 1945
r. część więźniów ewakuowano
do obozu KL. Dachau, pozostałych w dniu 8 maja 1945
wyzwolili żołnierze Sowieccy.
(red.)

tytuł Honorowego Gospodarza
Wieży Widokowej na Wielkiej
Sowie w 2019 r.
Ju ż d ziś zapraszamy
Pa ń s t w a w n ie d z ielę 13
stycznia 2019 r. do Rynku
w Dzierżoniowie. Tam od
godziny 16:30 ruszą wydarzenia na scenie – występy,
koncerty, licytacje i występ
gwiazdy wieczoru – zespołu
Sumptuastic.
Wielkoorkiestrowe atrakcje, występy kabaretów, koncerty zaplanowane zostały
pra k t ycz n ie od począt k u

nr 11 (283) / 2018

stycznia. Szczegóły znajdziecie na fanpagu Dzierżoniowski
Sztab WOŚP lub pod nr. tel.
692 434 268.
I jeszcze jedna zwariowana
informacja! 13 stycznia na
Wielkiej Sowie swój finał organizują także… morsy! Wspólny
marsz w szortach lub bikini
w piękniej zimowej aurze na
Wielką Sowę połączony będzie
z kwestą na rzecz WOŚP.
(red.)

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych koło w
Pieszycach oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pieszyckiej
Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach zapraszają do udziału w konkursie pn.
„KORZENIE MOJEJ RODZINY”.
Celem konkursu jest m.in.
popularyzacja historii Pieszyc
poprzez przedstawienie dziejów mieszkańców przybyłych
ze wszystkich zakątków Polski i
świata oraz poznanie własnych
korzeni, propagowanie lokalnego
patriotyzmu i zbliżenie pokoleń.
Udział w konkursie mogą brać
uczniowie, mieszkańcy miasta
i Gminy Pieszyce oraz wszyscy
związani z naszym miastem.
Konkurs odbędzie się w dwóch
kategoriach: dzieci do 16 lat, młodzież powyżej 16 lat i dorośli.
Laureaci konkursu otrzymają bony towarowe w wysokości:
I miejsce 400 zł, II miejsce 200 zł,
III miejsce 100 zł.
Termin składania prac konkursowych upływa 25.02.2019r.
( prace należ y sk ład ać oso biście w sekretariacie szkoły).
Rozstrzygnięcie konkursu dokona
Jury złożone z przedstawicieli organizatorów konkursu do 15.03.2019r.
Szczegóły dotyczące konkursu znajdziecie w regulaminie
dostępnym na stronie internetowej
www.pieszyce.pl.

Zapaśnicy z medalami
24 listopada zawodnicy z ULKS SOWA Pieszyce
rywalizowali w Międzynarodowym Turnieju Zapaśniczym Młodziczek i Młodzików oraz dzieci w stylu
wolnym. W zawodach udział wzięło 179 zawodniczek i
zawodników z Hiszpanii, Czech i Polski.
ULKS SOWA Pieszyce
reprezentowały: Wiktoria
Szeliga i Natalia Zając - uczennice Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Pieszyckiej Harcerskiej
Organizacji Podziemnej. Obie

Międła i Dawid Konieczny.
Srebrne krążki wywalczyli
Wanesa Międła (kat. 32 kg) i
Dawid Konieczny (kat. 26 kg).
Brązowy krążek przypadł Julii
Niespiałowskiej (kat. 28 kg).

wywalczyły srebrne medale Wiktoria Szeliga w kategorii
do 50 kg, a Natalia Zając w
kat. 66 kg.
1 grudnia w Wołowie z kolei
odbył się Międzynarodowy
Turniej Zapaśniczy z udziałem
200 zawodniczek i zawodników z całej Polski oraz Czech
odbył się 1 grudnia w Wołowie.
Z U LKS SOWA Piesz yce
udział w zawodach wzięli
Julia Nieśpiałowska, Wanesa

Opiekunami i trenerami na
zawodach byli: Stanisław
Warchoł i Mariusz Tyrcha.
Zarząd klubu i trenerzy
zapraszają dzieci oraz młodzież na zajęcia ogólnorozwojowe oraz treningi zapasów,
które odbywają się w sali w
Pieszycach (ul. Kościuszki 6A)
we wtorki i czwartki w godz.
16.00-17.30. Więcej informacji
pod numerem tel.: 667 675 626.
(opr.)

Oldboje Pogoni Pieszyce
nie do pokonania
W sobotę 8 grudnia 2018 r. w hali sportowej Ośrodka
Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie odbył się VI Turniej
oldbojów, w którym zagrało 7 drużyn: Górnik Wałbrzych,
Kluczbork, Pogoń Pieszyce, Nysa Kłodzko, Orzeł Ząbkowice, Lechia I i Lechia II.
Drużyna Pogoni Pieszyce
grająca w składzie: Tadeusz
Przetocki, Adam R zepski,
Sławomir Gorząd, Sebastian
Gorząd, Sławomir Paszkowski,
Radosław Drążczyk oraz Daniel

Kołt po raz 6 w historii turnieju
została jego zwycięzcami.
P ie s z yc z a n ie w yg r a l i
wszystkie 6 meczów, tracąc
zaledwie 1 bramkę.
infoddz.pl

Czujnik dla bezpieczeństwa
Stowarzyszenie „Bezpieczna Gmina – Bezpieczny
Powiat” w Dzierżoniowie postanowiło przekazać mieszkance Pieszyc specjalny czujnik, który uchroni ją przed
nagromadzeniem się w mieszkaniu tlenku węgla.
Czujnik został podarowany w związku z sytuacją,
która miała miejsce w nocy
5 gr udnia i stwierdzonym
przez Straż Pożarną stężeniem

tlenku węgla w mieszkaniu.
Zachęcamy Państwa do zaopatrzenia się w takie czujniki,
który w zdecydowany sposób
podnoszą Państwa bezpieczeństwo.
(red.)

24 XII: Urząd
pracuje krócej
Informujemy, że w dniu
24 grudnia 2018 r. Urząd
Miasta i Gminy w Pieszycach
czynny będzie do godziny
11:00.
Za powstałe niedogodności przepraszamy.
nr 11 (283) / 2018
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cd. ze str. 1
Wchodząc na Kłodzką Drogę
św. Jakuba pielgrzymi mogą iść
dalej Wschodnioczeską Drogą
Św. Jakuba (Broumov - Hradec
Kralove - Kutna Hora) na południe Czech i wzdłuż Alp przez
południową Francję lub przejść
Kłodzką Drogą do Sudeckiej
Drogi Św. Jakuba (Krzeszów
- Jelenia Góra - Lubań), następnie Saksonię i Hestię w okolice
Paryża. Ze Ślężańskiej Drogi
Św. Jakuba z kolei można rozpocząć pielgrzymowanie drogą
Via Regia (Legnica - Złotoryja
- Lwówek Śląski - Lubań), aby
w Zgorzelcu skierować się
przez Niemcy i Francję w kierunku Santiago de Compostela.
(red.)
#

HARMONOGRAM ODBIORU
ODPADÓW SEGREGOWANYCH
ROK 2019
Harmonogram odbioru segregacji workowej
oraz wielkogabarytów na rok 2019 - Pieszyce
segregacja workowa
09 styczeń

8

13 luty
13 marzec
10 kwiecień
24 kwiecień
- tworzywa sztuczne
8 maj
29 maj
- tworzywa sztuczne
12 czerwiec
26 czerwiec
- tworzywa sztuczne
10 lipiec
31 lipiec
-tworzywa sztuczne
14 sierpień
28 sierpień
- tworzywa sztuczne
11 wrzesień
25 wrzesień
- tworzywa sztuczne
09 październik
13 listopad
11 grudzień

wielkogabaryty
18 marzec - gm. Pieszyce
Kamionki, Rościszów, Piskorzów,
Bratoszów
19 marzec miasto Pieszyce
10 czerwiec - gm. Pieszyce
Kamionki, Rościszów, Piskorzów,
Bratoszów
11 czerwiec (miasto Pieszyce)

W okresie
od kwietnia
do września
będzie odbywał
się dodatkowy
odbiór segregowanych
tworzyw sztucznych.

W okresie od
kwietnia do
listopada będą
23 wrzesień - gm. Pieszyce
odbierane
Kamionki, Rościszów, Piskorzów,
odpady zielone
Bratoszów
w dniach zbiórki
24 wrzesień miasto Pieszyce
odpadów segre09 grudzień - gm. Pieszyce
gowanych.
Kamionki, Rościszów, Piskorzów,
Odpady zielone
Bratoszów
będą odbierane
10 grudzień (miasto Pieszyce)
tylko w brązoECO
wych workach
Ekologiczne Centrum Odzysku
z logo ECO
Sp. z o.o.
Ekologiczne
ul. Bielawska 6, 58-250 Pieszyce
Centrum
Odzysku.
NIP 882 21 25 565
Zakup worków
REGON 365992680
ul. Bielawska
KRS 0000645104 PKD.38.11Z
6 Pieszyce w
BDO 000036630
Kapitał Zakładowy 6 720 500,00 zł cenie 6zł.
Sad Rejonowy dla WrocławiaFabrycznej we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
biuro@ecopieszyce.pl,
tel.: +48 748 365 350
fax: +48 748 365 600

Odpady prosimy wystawiać przed
posesję do
godziny 06.30
w dniu zbiórki

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych czynny jest od poniedziałku do piątku
w godz. 12.00- 17.00 oraz w soboty od 10.00 do 14.00
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W Związku Emerytów
Zarząd PZERiI w Pieszycach przyjmuje zapisy
na wczasy do Jarosławca w terminie 12.06 –
22.06.2019 r. Więcej informacji w siedzibie związku
we wtorki i piątki w godzinach 9:00 – 12:00.

Zarząd

Podziękowanie
W imieniu mieszkańców Gminy Pieszyce, a przede wszystkim
sołectwa Piskorzów dziękuję za pomoc przy budowie kolejnego
etapu placu zabaw w Piskorzowie.

Dziękuję za pomoc fizyczną, finansową, materialną i formalną:
• f irmie INSANIT – państwo Sidorczukowie,
• Grzegorzowi Pręcikowskiemu,
• K rzysztofowi Białeckiemu,
• Janowi Jędrzejczakowi,
• Michałowi i Stanisławowi Nieśpiałowskim,
• f irmie BOXMET,
• księdzu Krzysztofowi Krzak,
a przede wszystkim:
• Ewie Skrzypek za napisanie i rozliczenie projektu,
• f irmie Henkel za sfinansowanie zakupu koszy i położenia
masy asfaltowej.
Benedykt Opalski – Radny Rady Miejskiej Pieszyc

