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wydawana od 1994 r.

Będzie
przebudowa
Mickiewicza
i Pagacza
4 740 500 złotych otrzymała Gmina Pieszyce na
przebudowę ul. Mickiewicza i ul. E. Pagacza wraz z
budową parkingu.
Dzięki otrzymanej promesie z
rąk Ministra Michała Dworczyka
Pieszyce po raz kolejny zyskają
nie tylko na estetyce, ale również
na bezpieczeństwie kierowców i
pieszych.

Zakończono remont ulicy Spacerowej
Zakończone zostały prace przy remoncie drogi
dojazdowej do gruntów rolnych - ul. Spacerowej w Pieszycach. W ramach inwestycji wykonano 600 m drogi
z betonu asfaltowego o szerokości jezdni 4m.
Zakres prac obejmował
także podbudowę z kruszywa
łamanego oraz odwodnienia
drogi poprzez spadki podłużne
i poprzeczne wraz z przerzutem wody do rowów. Wartość
zadania to kwota 372 130,35 zł.
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Ponadto na wniosek mieszk a ńc ów G m i n a P ie sz yc e
wykonała drogę dojazdową
od drogi wojewódzkiej 383 do
posesji 12, 14 w Rościszowie.
Wymiana nawierzchni objęła
odcinek 175 m o szerokości

jezdni 4 m. W ramach remontu
prace obejmowały oczyszczenie i wyrównanie podłoża oraz,
podobnie jak w przypadku
ulicy Spacerowej, wykonanie
nawierzchni z betonu asfaltowego. Koszt remontu to kwota
73 800 zł.
„Remont drogi dojazdowej
do gruntów rolnych ul. Spacerowa w Pieszycach” wykonany został w ramach zadania

inwestycyjnego pn.: „Pieszyce
Środkowe – Rościszów droga
dojazdowa do gruntów rolnych ul. Spacerowa”, realizowanego przy udziale dotacji
celowej budżetu Województwa
Dolnośląskiego na finansowanie ochrony rekultywacji
i poprawy jakości gruntów
rolnych.
(red.)

Czyszczenie Pieszyckiego Potoku i Kłomnicy
W październiku br. Gmina Pieszyce podpisała porozumienie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym
Wody Polskie na wykonanie zadań związanych z utrzymaniem urządzeń wodnych na terenie Gminy Pieszyce:
utrzymanie koryta potoku Kłomnica na długości 2,1 km
w Rościszowie oraz utrzymanie koryta Pieszyckiego
Potoku na długości 1,5 km w Kamionkach.
Zakres prac obejmował
ścięcie krzaków i podszycia,
wykoszenie porostów w dnie,
wygrabienie i wywiezienie.
Koszt całkowity zadania to
kwota 18 468 zł brutto z czego
16 668 zł brutto to wkład finansowy Państwowego Gospodar-

stwa Wodnego Wody Polskie.
Pozostała kwota - 1 800 zł
brutto, to wkład Gminy Pieszyce.
Zadanie realizowała firma
ECOTECH z Rościszowa.
(red.)
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INFORMACJA

Burmistrz Pieszyc informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Pieszycach do publicznej wiadomości wywieszony został wykaz:
1. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz
najemców,
2. 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

Centrum Usług Społecznych w Pieszycach
1 stycznia 2022 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach zostanie przekształcony w Centrum Usług Społecznych. Będzie to pierwsza w województwie
dolnośląskim placówka powstała na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych.
- CUS to nowa forma jednostki organizacyjnej gminy i
nowa instytucja lokalnej polityki
społecznej, która będzie służyć
rozwojowi i integracji usług
społecznych organizowanych
i świadczonych na poziomie
lokalnym – informuje Dorota
Konieczna – Enozel – Burmistrz Pieszyc. - Docelowo
CUS-y mają stanowić miejsca, w
których nastąpi pełna koordynacja usług społecznych w jednym
miejscu, z myślą o wszystkich
mieszkańcach gminy. Centra
usług społecznych będą także
źródłem kompletnych informacji
o usługach społecznych.
CUS ma być miejscem, w
którym każdy mieszkaniec, bez
względu na dochód i sytuację
społeczną, otrzyma wsparcie
w sposób zindywidualizowany
(usługi „szyte na miarę”). Realizacja usług odbywać się będzie
przy ścisłej współpracy lokalnych usługodawców: organów
administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii
społecznej.
- W Pieszycach Centrum
Usług Społecznych w Pieszycach
powstanie w wyniku przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach, dlatego
wszystkie zadania realizowane
do tej pory przez tą instytucje
będą nadal kontynuowane –
informuje Agnieszka Koźmińska – dyrektor Ośrodka Pomocy
Społecznej. - Dotyczy to zarówno
zadań własnych Gminy Pieszyce
jak i zadań zleconych przez
administracje rządową. Kadrę
Centrum Usług Społecznych
stanowić będą dotychczasowi
pracownicy Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz pracownicy
przesunięci w ramach porozumień z innych jednostek z terenu
Gminy Pieszyce, dlatego pomimo
przekształcenia nie planujemy
ogłaszać żadnych naborów.
Celem powstania Centrum
Usług Społecznych jest zaspokajanie pot rzeb wspólnot y

samorządowej, świadczonej
w formie niematerialnej czyli
właśnie w formie usług społecznych na rzecz osób, rodzin,
grup mieszkańców lub ogółu
mieszkańców. Zaproponowane
mieszkańcom Gminy Pieszyce
usługi społeczne będą dostępne
dla wszystkich.
Na przestrzeni ostatnich lat
formy pomocy i wsparcia realizowane przez ośrodki pomocy
społecznej, w tym Ośrodek

Ośrodek Pomocy Społecznej potocznie przez niektórych
określny mianem „opieki” każdemu kojarzy się z charakterystycznym odbiorą – osobą
ubogą, nierzadko uzależnioną
od alkoholu, nieporadną. W
obawie przez taką właśnie stygmatyzacją część mieszkańców
obawia się skorzystać z usług
społecznych już dziś proponowanych przez Ośrodek Pomocy
Społecznej w Pieszycach, choć

Rada Miejska przyjmie ustalony
program w formie uchwały. Oczywiście uwzględnione zostaną
przy tym możliwości finansowe
Gminy, zarówno własne, jak i
te możliwe do pozyskania ze
źródeł zewnętrznych. Istotne przy
tym będzie także wykorzystanie
potencjału trzeciego sektora,
czyli organizacji pozarządowych
oraz innych mogących pomóc
nam i wspierać w realizowanych
usługach.
Ważnym zadaniem Centrum
Usług Społecznych będzie podejmowanie działań w celu aktywizacji wspólnoty samorządowej, a
w szczególności proponowanie i
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Pomocy Społecznej w Pieszycach, zaczęły przybierać inną
formę dominującą. Z pomocy
finansowej, w szczególności
z uwagi na funkcjonowanie
programu 500+, korzysta coraz
mniej rodzin. W to miejsce
pojawiły się duże potrzeby,
m.in. z zakresu poradnictwa
i konsultacji specjalistycznych: psychologicznych, rodzicielskich, mediacji, wsparcie
prawne, z zakresu pracy z
uzależnieniami. Wzrosło zainteresowanie usługami specjalistycznymi dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów.
W wyniku zmian demograficznych rośnie liczba osób starszych, seniorów wymagających
szczególnych form wsparcia
środowiskowego.

kwalifikacja do skorzystania
z nich nie jest uzależniona od
posiadanego dochodu.
Przekształcenie w nową
instytucje pozwoli nie tylko formalnie, ale i mentalnie otworzyć
się na wszystkich mieszkańców
Gminy Pieszyce.
W ramach struktury organizacyjnej pojawią się nowe
stanowiska: organizatora społeczności lokalnej, organizatora
usług społecznych, koordynatora
indywidualnych planów usług
społecznych. Program proponowanych usług społecznych zostanie określny po przeprowadzaniu
przez Centrum diagnozy potrzeb
mieszkańców oraz ich potencjału.
W dużym stopniu to sami mieszkańcy zdecydują jakich usług
społecznych oczekują, a następnie
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organizowanie wszelkich form
aktywności zmierzających do
wzmocnienia więzi społecznych
i integracji. Istotnym jest, aby
w jednym miejscu można było
skupić te wszystkie działania,
skoordynować je i w ramach
planu sukcesywnie realizować.
Centrum Usług Społecznych może realizować usługi z
kilkunastu zakresów - nie tylko
pomocy społecznej, polityki
prorodzinnej czy wspierania
rodziny, ale także m.in. edukacji publicznej, mieszkalnictwa,
kultury fizycznej i turystyki,
promocji i ochrony zdrowia,
ochrony środowiska. Stworzenie tej instytucji daje szeroki
wachlarz możliwości kształtowania polityki społecznej na
terenie Gminy.

Ćwierć miliona złotych
w ramach „Cyfrowej Gminy” dla Pieszyc
279 540 zł to kwota jaką Gmina Pieszyce otrzymała w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Wręczenie grantów odbyło się w Ziębicach w
poniedziałek 18 października. Z rąk Ministra Michała Dworczyka - Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odebrał go Zastępca Burmistrza Pieszyc – Krzysztof Galiak.
„Cyfrowa Gmina” to projekt skierowany do wszystkich gmin w Polsce,
finansowany z Funduszy Europejskich, w
ramach programu React-EU.
Pandemia COVID-19 pokazała, że
sprawne wykorzystywanie technologii
cyfrowych przez samorządy ma kluczowe
znaczenie dla zaspokojenia potrzeb
mieszkańców. Wiele urzędów szybko i
sprawnie przeniosło swoje działanie do
sieci. Przygotowanie gmin do realizacji
tego typu działań nie zawsze jest jednak
możliwe i nie zawsze odpowiada oczekiwaniom mieszkańców. Problemy są
różne – czasem to braki sprzętowe, czasem
niewystarczające kompetencje cyfrowe
urzędników. Dlatego to od gmin zależały

Dziękuję
Dziękuję mieszkańcom Kamionek,
którzy wzięli sprawy w swoje ręce.
Osoby te zwróciły się do UMiG z
prośbą o udostępnienie frezowiny z remontowanej drogi, na to otrzymali pozytywną
odpowiedź.
Dziś dzięki temu – a przede wszystkim
oczywiście dzięki pracy i zaangażowaniu mieszkańców, droga za kościołem w
Kamionkach zyskała na nowej nawierzchni.
Dojazd do posesji jest teraz nieco przyjemniejszy i bezpieczniejszy.
Dorota Konieczna – Enozel
- Burmistrz Pieszyc

na co te pieniądze zostaną przeznaczone.
Może to być sfinansowanie cyfryzacji
urzędów, zakup sprzętu komputerowego
dla jednostek podległych czy np. szkolenia
z zakresu cyberbezpieczeństwa.
(red.)

Pieszyckie obiekty użyteczności publicznej
z instalacjami fotowoltaicznymi
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Spółka Energia Komunalna, której jednym z udziałowców jest Gmina Pieszyce, pozyskała 7 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na budowę 125 instalacji
fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej
sześciu gmin powiatu dzierżoniowskiego.
Inwestycja o wartości ponad 11 mln zł to prawie 3 MW mocy
elektrycznej na dachach lub terenach szkół, przedszkoli, instytucji gminnych i urządzeniach wodociągowo-kanalizacyjnych.
Szacuje się, że przy dzisiejszych cenach energii elektrycznej
oszczędności jakie łącznie uda się osiągnąć przekroczą rocznie
kwotę 700 tys. zł.
Gmina Pieszyce zrealizuje inwestycję o wartości 1 320 000
zł, z czego aż 792 000 zł to kwota dofinansowania. Dzięki temu
13 budynków użyteczności publicznej zyska instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 330 kW.
Szacuje się, że dzięki temu zabiegowi rocznie uda się zredukować 219 ton emisji dwutlenku węgla do atmosfery. To nie jedyna
zaleta projektu, albowiem rocznie gmina zaoszczędzi blisko 172
000 zł na opłacie za energię elektryczną. Przy mających nastąpić
w naszym kraju wzrostach cen energii, ta oszczędność może być
znacznie wyższa.
Instalacja paneli fotowoltaicznych rozpocznie się w pierwszym kwartale przyszłego roku i potrwa 12 miesięcy.

Planowane obiekty do instalacji fotowoltaiki to:

• Szkoła Podstawowa nr 1 (budynek przy ul. Ogrodowej oraz
2 budynki przy ul. Mickiewicza),
• Ośrodek Pomocy Społecznej,
• Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum Kultury,
• Przychodnia Miejska,
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• Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
• Przedszkole Publiczne nr 2,
• Sala sołecka w Piskorzowie,
• Filia MBP-CK w Rościszowie,
• Budynek szatniowy przy stadionie miejskim,
• Urząd Miasta i Gminy,
• Niepubliczna Szkoła Podstawowa z oddz. przedszkolnymi.
Dzięki inwestycji w sumie na terenie powiatu dzierżoniowskiego uda się ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery
na poziomie 2000 ton rocznie. W ten sposób i nasze gminy będą
miały swój udział w realizacji krajowej i europejskiej polityki
klimatycznej, zmierzającej do powstrzymania ocieplenia klimatu.
(red.)

Z pracy burmistrza
Czas pracy Burmistrza to temat, który chciałabym
Państwu przybliżyć. Zainspirowana zostałam niektórymi komentarzami, które często nie mają wiele wspólnego z rzeczywistością samorządowca takiego jak ja,
ale o tym przeczytacie na końcu tego tekstu. Pozwólcie
więc, że opowiem państwu o jednym z tygodni mojej
pracy, a może mojego życia. Oceńcie sami.
Poniedziałek. Godz. 5.30
wyjazd służbowy w delegację.
Powrót - Środa – godz. 22.00.
Zast a naw iała m się nad
czasem prywatnym w trakcie
tego wyjazdu i nie jestem pewna,
czy był to czas na sen, czy zwiedzanie atrakcji zrealizowanych ze
środków zewnętrznych – bardzo
ciekawy zresztą. W tym czasie
oczywiście nie ma mnie w domu.
Czwartek. 8.00 - zaczynam
pracę w Urzędzie Miasta i Gminy
w Pieszycach. Po nadrobieniu
zaległości z trzech dni:
- godz. 12.30 - wyjeżdżam
do Wałbrzycha - konferencja
poparcia dla samorządowca - prezydenta Wałbrzycha w sprawie
również bardzo ważnej dla mnie.
- 14.00 wracam do Urzędu.
- przed 17.00 wyjeżdżam do
domu, na chwilę, w biegu zjadam
kanapkę.
- przed 18.00 jestem w
MBP-CK – spotkanie z wydawcą
i autorem książki – przemiłe
spotkanie, lubię czytać więc to
dodatkowo przyjemne zajęcie,
ale czy jestem tam prywatnie czy
jednak służbowo?
- 20.30 jako gospodarz
reprezentuję gminę i towarzyszę gościom w kolacji, bardzo
miłe spotkanie, interesujące
rozmowy, plany kolejnych spotkań w MBP-CK – czy to jednak
mój prywatny czas, czy wciąż
służbowy ?
- około 22.30 wracam do
domu.
Piątek. 8.00 jestem w pracy
w Urzędzie. Tym razem dzień
typowo biurowy – spotkania,
decyzje, podpisy dokumentów.
- 14.00 – wychodzę z Urzędu,
po pracy muszę jeszcze zrobić
zakupy. Pani widząc mnie w
sklepie prosi o udzielenie odpowiedzi w sprawie, która ją nurtuje
– odpowiadam i zastanawiam
się - to mój czas prywatny czy
wciąż pracuję? Odbieram dziecko
z zajęć w CK - rodzicie podpytują

o plany rozwoju miasta - odpowiadam, bardzo cenię te rozmowy, spotkania i staram się być
do dyspozycji mieszkańców w
takich sytuacjach. Zastanawiam
się tylko: to mój czas prywatny,
czy wciąż pracuję?

- godz. 12.30 wracam do
domu, wsiadam na rower, bo
o 14.00 chcę jako gospodarz
przywitać 120 osobową grupę
rodziców z niepełnosprawnymi
dziećmi, którzy zdobyli Wielką
Sowę.
Bardzo lubię jeździć na rowerze, szczególnie w tak piękny
dzień jakim była niedziela, ale
nie ukrywam, że z przyjemnością robię to w gronie przyjaciół,
rodziny tak jak wszyscy Ci, których mijałam po drodze pędząc
na szczyt Wielkiej Sowy, bo
czasu było niewiele. I znów się
zastanawiam…

Jestem burmistrzem liderem, zarządzającym i realizującym strategię rozwoju miasta,
pozyskującym środki na ten
rozwój. W trakcie mojej pracy to
ponad 80 mln PLN, które zostały
zainwestowane w mieście, z
czego tylko 17 pochodziło z
budżetu miasta. Jestem burmistrzem dbającym o budowanie pozytywnego wizerunku
miasta. Tego nie da się jednak
zrobić między 7.00 a 15.00 w dni
powszednie. Ja to wiem, mam
tego pełną świadomość. Mam
nadzieję, że Wy również będziecie ją mieli, śledząc moje urzę-
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Sobota, god zina 11.00,
MBP-CK w Pieszycach. Rozpoczynają się uroczystości związane z 50-leciem ślubu mieszkańców naszego miasta. Piękny
jubileusz, bardzo przyjemne
spotkanie z ludźmi i zastanawiam
się czy to mój czas prywatny, czy
wciąż pracuję? Popołudniami
odpowiadam również na pytania, które docierają do mnie za
pomocą komunikatorów.
Niedziela. Godz. 11.30,
Piskorzów.
Jestem na uroczystościach
związanych z jubileuszem setnych urodzin mieszkańca tej wsi,
niestety nie mogę uczestniczyć w
oficjalnym obiedzie zorganizowanym przez społeczność lokalną
– fantastyczna inicjatywa.

Z Wielkiej Sowy wracam
ponownie w pośpiechu.
O 16.30 w Kamionkach rozpoczynają się obchody odpustowe, jako gospodarz miasta i
mieszkanka wsi czuję się wręcz
zobowiązana w nich uczestniczyć.
Zastanawiam się… to mój czas
prywatny, czy wciąż pracuję?
Wracam do domu o 21.00.
Dzisiaj od rana jestem w pracy.
Ja też często zastanawiam się
co jest moim czasem prywatnym,
a co pracą? A jestem przy tym, jak
każdy z Was: mamą, żoną , córką,
siostrą, przyjaciółką . Nie, nie
narzekam, nie skarżę się, bardzo
lubię swoją pracę, cieszą mnie jej
efekty. Nie jestem jednak burmistrzem urzędnikiem, czytającym
prasę od 7:00 do 15:00.
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dowanie i być może spojrzycie
na mnie z większym dystansem
i zrozumieniem, wiedząc, że nie
jestem tu po to, by odsiedzieć 8
godzin przy biurku.
Przede mną i przed Państwem kolejne intensywne dni i
tygodnie. Ja życzę Państwu siły i
wytrwałości i już teraz gratuluję
łączenia obowiązków rodzica,
pracownika, bo sama wiem, że
to niełatwe zadanie. Tak jak bycie
dla siebie życzliwym - chyba
nam w tym wszystkim nie przeszkodzi, a może być znaczącym
wsparciem.
Dobrego dnia!
Dorota Konieczna – Enozel

– Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce

Tak będą wyglądały budynki DTBS w Pieszycach
Tak niebawem będą wyglądały budynki, które Gmina Pieszyce będzie budowała
wspólnie z Dzierżoniowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w miejscu
dzisiejszych ogrodów działkowych w okolicach skrzyżowania ul. Ogrodowej, 1 Maja
i Obywatelskiej.
- Rozpoczęcie budow y Mamy dużą szansę na otrzyma- wstępnego zgłoszenia. Niniejplanowane jest pod koniec nie dotacji w przyszłym roku. sza ankieta pozwoli określić
I połow y 2022 r. – mówi Cieszy mnie, że będziemy mogli skalę zainteresowania ofertą
burmistrz Pieszyc – Dorota zatem prowadzić niemal rów- DTBS wśród mieszkańców
Konieczna - Enozel. – Jeste- nolegle dwie duże inwestycje Gminy Pieszyce.
śmy w trakcie uzgadniania związane z rozwojem mieszostatecznego regulaminu przy- kalnictwa – dodaje burmistrz.
Nie jest ono dla Państwa
działu i wynajmu mieszkań
wiążące, nam z kolei pozwoli
oraz pozostałych dokumentów, Chcesz zamieszkać
potwierdzić zapotrzebowanie
które umożliwią zamieszkanie w DTBS w Pieszycach?
na konkretne mieszkania i
w nowych zasobach.
– zgłoś taką chęć
zainteresowanie budownicJednocześnie Gmina czyni
Osoby, które są wstępnie twem na rynku pieszyckim.
starania o pozyskanie środków zainteresowane zamieszkaOstateczna wysokość czynna remont obiektu „hotelu” niem w nowych budynkach szu będzie znana po wyboprzy ulicy Kościuszki 6a. – DTBS prosimy o wypełnienie rze wykonawcy, gdy ustalone
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zostaną rzeczywiste koszty
realizacji inwestycji.
Osoby, które zdecydują się
na podanie danych kontaktowych zostaną indywidualnie
powiadomione o terminie rozpoczęcia naboru z możliwością
wskazania lokalizacji mieszkania na wybranej kondygnacji.
Osoby zai nteresowa ne
najmem takiego mieszkania
proszone są o wypełnienie
ankiety i złożenie jej w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach (I piętro, sekretariat),
lub poprzez e-mail na adres:
konsultacje@pieszyce.pl.
(red.)

Nr wniosku………………..…..……

Data wpływu do Gminy………..…..…..………………
Data wpływu do DTBS …………………..…..…..……

WNIOSEK
wyrażający wolę najmu mieszkania w nowo tworzonym zasobie
mieszkaniowym przy ul. Ogrodowej w Pieszycach
i zawarcia umowy partycypacji w kosztach budowy z DTBS sp. z o.o.
1. Imię i nazwisko wnioskodawcy/ów:
…………..…………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………..…………..………………………………………………………………………………………………………………………………
PESEL: ……….….…………......………...………...…

PESEL: …………………..…...…..……..…....................

Tel. kontaktowy: …..……..…................................................
Adres e-mail: ………..……..………….…………………………….....….
Adres zamieszkania .......…………………………………………………….………………………………………………………….
Adres do korespondencji (jeżeli jest inny j.w.): ……………….……………………..………………………………….………
2. Jestem/śmy zainteresowany/i mieszkaniem:
1 pokojowe
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2 pokojowe

3 pokojowe

Uwagi dodatkowe :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Ilość osób jaka ma zamieszkiwać we wnioskowanym lokalu: ……….…
4. Łączny dochód gospodarstwa domowego za rok 2021: ....................................
5. Tytuł prawny do obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego (zaznaczyć właściwe) :
najem/dzierżawa*

spółdzielcze prawo lokatorskie*

zasoby komunalne*

własność*

spółdzielcze własnościowe*

nieuregulowany stan
prawdy

wytnij

wspólne z rodziną

lokal wchodzący w skład

spółdzielcze prawo do własności

mieszkaniowego zasobu gminy*

lokalu *

*) w powyższym przypadku wnioskodawca oraz wszystkie pełnoletnie osoby zgłoszone do zamieszkania
posiadające tytuł prawny do innego lokalu na terenie powiatu, zobowiązane są złożyć oświadczenie
o zamiarze wyzbycia się tytułu prawnego do lokalu najpóźniej do dnia zawarcia umowy najmu z DTBS sp. z o.o.
nr 4 (302) / 2021

Załączniki wymagane na etapie składania wniosku:
1.

Dokumenty dotyczące obecnie zajmowanego lokalu:

 oświadczenie wnioskodawcy i osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania o posiadaniu tytułu
prawnego do lokalu mieszkalnego na terenie Gminy Pieszyce i zobowiązanie do wyzbycia się tego
tytułu do dnia podpisania umowy najmu (Druk nr 1).
 oświadczenie o bratu tytułu prawnego do innego lokalu na terenie Gminy Pieszyce (Druk nr 2)
2. Dokumenty dotyczące osiąganego dochodu:
 deklaracja dochodowa (Druk 3) wraz z dokumentem potwierdzającym zawarte na niej dane:
o

Kserokopia zeznania PIT wnioskodawcy oraz osób zgłoszonych do wspólnego
zamieszkania za poprzedni rok kalendarzowy wraz z potwierdzeniem złożenia we
właściwym US.

o

W przypadku niezałączenia kserokopii zeznania PIT zaświadczenie z urzędu skarbowego
potwierdzające wysokość dochodu i rozliczenie za poprzedni rok kalendarzowy
w urzędzie skarbowym.

o

Zaświadczenie wnioskodawcy o dochodzie i okresie zatrudnienia w sytuacji, gdy
Uczestnik osiągał dochód w części roku poprzedzającego złożenie wniosku oraz w roku
bieżącym wykazuje dochody kwalifikujące do Programu.

3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. (Druk nr 4)
Załączniki wymagane na etapie podpisania umowy najmu:
4. Dokumenty potwierdzające posiadanie dzieci 1 :
 kserokopia aktu urodzenia dziecka/dzieci.
5. Oświadczenie o wspólności majątkowej. (Druk nr 5)
6. Oświadczenie o rozliczaniu podatku dochodowego. (Druk nr 6)
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………………………………………………………………………
miejscowość, data i podpis wnioskodawcy

1

Dziecko – należy przez to rozumieć:
a)
b)
c)

małoletniego, który pozostaje pod władzą rodzicielską lub opieką Uczestnika Programu, lub osoby zgłoszonej przez
Uczestnika Programu do wspólnego zamieszkania.
osobę uczącą się, w wieku od 18 - 24 lat, pozostającą pod opieką Uczestnika Programu, lub osoby zgłoszonej przez
Uczestnika Programu do wspólnego zamieszkania.
osobę niepełnosprawną posiadającą orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w stosunku
do której Uczestnik Programu jest opiekunem.
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Na Dolnym Śląsku
powstanie Cyklostrada
Ponad 1800 kilometrów długości będzie miała Cyklostrada Dolnośląska. To koncepcja długodystansowych
dróg rowerowych w regionie. Warty około 850 milionów
złotych projekt poprawi dostępność transportową
regionu, zintegruje lokalne drogi rowerowe i powiąże
je z dolnośląską siecią kolejową.
Projekt Cyklostrady Dolnośląskiej oparty jest o sieć głównych
tras rowerowych obejmujących swoim zasięgiem cały region,
łącząc się również z trasami rowerowymi po stronie czeskiej i
niemieckiej. Projekt tworzony jest w oparciu o obiektywne kryteria
i zapewnia między innymi obsługę atrakcji turystycznych, połączenie z najważniejszymi ośrodkami regionu i jest zintegrowany
z komunikacją zbiorową.
W czwartek 19 listopada w Bardzie samorządowcy z całego
regionu oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego rozmawiali o szczegółach tego wieloletniego
przedsięwzięcia.
- To było ważne spotkanie dla rozwoju naszego regionu. Cieszę
się, że możemy razem tworzyć coś nowego, co przyczyni się do
poprawy jakości życia naszych mieszkańców i usług oferowanych
turystom – podsumowuje burmistrz Pieszyc.
(red.) na podst. www.wroclaw.pl

25 lat Euroregionu
Jubileusz 25-lecia Euroregionu Glacensis to
doskonały powód do podsumowania licznych działań
finansowanych i współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej.
Takie działania realizowaliśmy i nadal realizujemy w Gminie
Pieszyce. W imieniu gmin Powiatu Dzierżoniowskiego Burmistrz
Pieszyc Dorota Konieczna – Enozel wraz z Markiem Chmielewskim – Wójtem Gminy Dzierżoniów, Dariuszem Kucharskim
– Burmistrzem Dzierżoniowa, Aleksandrem Siódmakiem –
zastępcą burmistrza Bielawy i Andrzejem Bolisęgą – wicestarostą
dzierżoniowskim złożyła gratulacje i podziękowania zarządowi
stowarzyszenia za dotychczasową współpracę.
Dziękujemy i życzymy kolejnych pomyślnych lat w rozwijaniu
terenów pogranicza polsko - czeskiego.
(red.)

W Wigilię Urząd Miasta i Gminy
będzie nieczynny
W zamian za 25 grudnia 2021 r. – Boże Narodzenie,
przypadające w dniu wolny od pracy tj. w sobotę, Urząd
Miasta i Gminy w Pieszycach będzie nieczynny w Wigilię
24 grudnia. W Sylwestra 31 grudnia obsługa klientów
będzie się odbywała do godziny 12:30.

Obowiązek odśnieżania
Przypominamy, że w trakcie zimy właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, a także osoby
faktycznie władające nieruchomością mają obowiązek
usuwania śniegu i związanego z nim zagrożenia.
Chodnik położony wzdłuż nieruchomości należy oczyścić ze
śniegu i lodu. Można także posypać nawierzchnię piaskiem i w ten
sposób zapewnić bezpieczeństwo przechodniom.
Należy pamiętać także o usuwaniu nadmiar śniegu zalegającego
na dachu nieruchomości oraz niebezpiecznych sopli lodowych
czy też brył śnieżnych, które stwarzają potencjalne zagrożenie
dla innych osób.

Za odśnieżanie ulic na terenie Gminy Pieszyce odpowiadają:

- drogi gminne - Wykonawstwo FHU „Dro – Kom” Usługi
Drogowo – Komunalne – Mariusz Kostek, kontakt: 604 257 545,
- drogi powiatowe i wojewódzkie na terenie gminy – ECO
Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o., kontakt: 74 836 53 50
Koordynacja odśnieżania z ramienia Urzędu Miasta i Gminy w
Pieszycach: Henryk Taranek – inspektor WGPRiIT – 74 836 54 88.
(red.)

Przydatne numery telefonów: telefon: 748365487
e-mail: um@pieszyce.pl / sekretariat@pieszyce.pl
Wydział
Sekretariat Urzędu
Burmistrz
Sekretarz Gminy
Urząd Stanu Cywilnego
Referat spraw obywatelskich
i dowody osobiste
Oświata
Biuro Rady Miejskiej
Wydział Gospodarki Gruntami
i Rolnictwa
Wydział Gospodarki Przestrzennej,
Rozwoju
i Infrastruktury Przestrzennej
Referat Zarządzania Kryzysowego
i Spraw Obronnych
Wydział finansowy
Referat Dochodów, Kasa
Referat Promocji Gminy
Stanowisko ds. organizacji
pozarządowych
Stanowisko ds. pozyskiwania
środków zewnętrznych
Kadry
Ewidencja gospodarcza
Informatyk
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Nr telefonu
748365487
748365487
748365268
748365424

Adres e-mail
sekretariat@pieszyce.pl
burmistrz@pieszyce.pl
sekretarz@pieszyce.pl
aorawczak@pieszyce.pl

748365317 el@pieszyce.pl
748365238 referatoswiaty@pieszyce.pl
748365335 brm@pieszyce.pl
748365268 wggir@pieszyce.pl

748365488 ppytlak@pieszyce.pl
748367246 azwierzyna@pieszyce.pl
748367220 wf@pieszyce.pl
748365492 ecsadurska@pieszyce.pl
748367247 promocja@pieszyce.pl
748367247 k.krzak@pieszyce.pl
748365310 j.gnieciak@pieszyce.pl
748365310 mzabek@pieszyce.pl
748365335 brm@pieszyce.pl
748365487 informatyk@pieszyce.pl
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Poprawa jakości
powietrza poprzez
wymianę źródeł
ciepła w budynkach
wielorodzinnych
Mając na uwadze stan środowiska w województwie dolnośląskim,
pragniemy serdecznie zachęcić
do zapoznania się z programem
„Poprawa jakości powietrza poprzez
wymianę źródeł ciepła w budynkach
wielorodzinnych - pilotaż na terenie
województwa dolnośląskiego”.

10

Zmiany w lokalizacji punktów kontenerów
Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach informuje, że ze względu na brak możliwości utrzymania właściwego porządku na gnieździe segregacyjnym przy ul. Świdnickiej 31, pomimo
ponoszenia przez gminę znacznych kosztów usuwania odpadów, które nie powinny być
tam wyrzucane przez mieszkańców (odpady niesegregowane), w dniu 3 listopada 2021
roku zostały stamtąd usunięte kontenery (dzwony) na odpady.
Najbliższe gniazda segregowalne
znajdują się przy ul. Świdnickiej 39 i
Nadbrzeżnej 28. Jednocześnie zwracamy
uwagę, że ogólnodostępne gniazda segregacyjne dedykowane są dla budynków
wspólnot mieszkaniowych powyżej 4
lokali mieszkalnych. Mieszkańcy domków
jednorodzinnych oraz budynków wspólnot mieszkaniowych do 4 lokali, mają
możliwość segregacji workowej. Potrzebę
dostarczenia worków na odpady należy
zgłosić do ZGPD-7 pod numerem telefonu
74 831 50 02 lub bezpośrednio do pracowników odbierających odpady z Państwa
budynku. Podmioty prowadzące działal-

ność (np. sklep), powinni mieć podpisaną
odrębną umowę na odbiór odpadów powstających w wyniku prowadzonej działalności.
Gniazda segregacyjne nie są dedykowane
do obsługi takich podmiotów.
Z powodów wskazanych we wstępie,
zlikwidowano również gniazda segregacyjne przy ul. Dolnej 4 oraz w Kamionkach
48. Przy ul. Zamkowej 18 pozostawiono
jedynie kosz siatkowy na plastiki.
W razie pytań dotyczących powyższej
sprawy należy dzwonić do Urzędu Miasta i
Gminy w Pieszycach na numer telefonu 74
8365 268 lub do ZGPD-7 na nr 74 831 50 02.
(red.)
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Program ten - z budżetem 20 mln zł na
lata 2021-2024 skierowany jest do mieszkańców naszego województwa, zamieszkujących budynki wielorodzinne. Jego
celem jest poprawa jakości powietrza oraz
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych
przez wymianę źródeł ciepła i poprawę
efektywności energetycznej budynków
mieszkalnych wielorodzinnych od 3 do 20
lokali mieszkalnych.
Mamy nadzieję, że wprowadzone
przez nas rozwiązania w postaci dofinansowań dla wspólnot mieszkaniowych
i osób fizycznych spotkają się z dużym
zainteresowaniem. Zależy nam, aby z
tego programu skorzystało jak najwięcej
mieszkańców Dolnego Śląska, przynosząc jednocześnie wymierne korzyści
dla poprawy stanu naszego środowiska
i jakości powietrza. Dlatego starając się
dotrzeć do szerokiego grona odbiorców,
zachęcamy do informowania Państwa
mieszkańców i lokalnych wspólnot mieszkaniowych o uruchomieniu nowego programu dofinansowań. Dzięki wspólnemu
zaangażowaniu sukcesywnie poprawimy
jakość powietrza i komfort życia mieszkańców naszego regionu.
Prezes Zarządu Łukasz Kasztelowicz
Kontakt:
Agnieszka Szabat / Konsultant
ds. programu CZYSTE POWIETRZE
Tel.: 519 422 470
konsultant@stowarzyszeniezd.pl
 unkt konsultacyjny Programu
P
„Czyste Powietrze”
ul. Sienkiewicza 18,
58-200 Dzierżoniów
Więcej informacji na stronie internetowej www.stowarzyszeniezd.pl zakładka
Dofinansowania dla mieszkańców powiatu

Laboratorium przyszłości
w Pieszycach
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej
Organizacji Podziemnej otrzymała dotację w wysokości
155.700,00 zł ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19 w ramach programu Laboratoria Przyszłości.
Pieniądze te przeznaczone
zostaną na zakup wyposażenia
służącego uczniom do rozwijania kompetencji, takich jak
współ praca, k reaty wność,
umiejętność rozwiązywania
problemów czy znajomość
nowych technologii.
Celem i n icjat y w y jest

wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród
uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM
(nauka, technologia, inżynieria,
sztuka oraz matematyka). W
ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły
otrzymają od państwa wspar-

cie finansowe warte ponad
miliard złotych, dzięki któremu
miliony polskich uczniów będą
mogły uczyć się poprzez ekspe-

rymentowanie i zdobywać w
ten sposób praktyczne umiejętności.
(opr.)

Miejsce poświęcone pamięci Zespołu Szkół im. ks. Jana Dzierżonia
Po zagospodarowaniu budynku Zespołu Szkół im.
ks. Jan Dzierżonia w Pieszycach na potrzeby Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach, dyrekcja „jedynki”
podjęła się stworzenia miejsca pamięci poświęconego
dawnej Szkole Rolniczej i późniejszemu Zespołowi
Szkół.
W honorow y m miejscu
umieszczono sztandar szkoły,
kroniki, trofea i inne ważne
pamiątki będące częścią historii
dawnej Szkoły Rolniczej. Osoby
chcące przybliżyć sobie historię
szkoły będą mogły zwiedzać to
miejsce.
Szkoła rozpoczęła swoją
działalność w 1947 roku początkowo jako Publiczna Szkoła
Powszechna Rolnicza, by już w
kwietniu 1948 roku przekształcić
się w Państwowe Gimnazjum
Rolnicze. Od 1953 roku była to
Państwowa Szkoła Rolnicza.
Przyjęto wówczas 78 uczniów
do dwóch klas., a kadrę pedagogiczną stanowiło 5 nauczycieli.
Uczniowie zakwaterowani byli
w internacie, a praktyki odbywały się w szkolnym gospodarstwie o powierzchni 96 ha.
W kolejnych latach szkoła
kilkukrotnie zmieniała profile
kształcenia. W 1976 roku w
szkole utworzono Państwowe
Technikum Rolnicze oraz pierwsze na Dolnym Śląsku Średnie
Studium Zawodowe. W ten
sposób powstał Zespół Szkół
Rolniczych. Placówka rozwijała
się bardzo szybko zmieniając
typy szkół i kierunki kształcenia. Powstały Zasadnicza

Szkoła Modernizacji Rolnictwa
(1978), Państwowe Technikum
Hodowlane (1979), Technikum
Technologii Żywności (1984),
Zasadnicza Szkoła Rolnicza
– WGD (1984), Zasadnicza
Szkoła Zawodowa – aparatowy
przemysłu spożywczego (1990) i
ogrodnik terenów zieleni (1991).
W 1998 rok u nastąpiła
zmiana nazwy szkoły na Zespół
Szkół Technologii Żywności, a
w 1999 r. na wniosek dyrekcji
szkoły, samorząd miasta Pieszyce podjął decyzję o utworzeniu gimnazjum w budynku
szkoły. Uchwałą Rady Powiatu
Dzierżoniowskiego zmieniono
również nazwę na Zespół Szkół,
który w ofercie edukacyjnej dysponował: liceum ogólnokształcącym, liceum zawodowym –
liceum gospodarcze, technikum
– technik technologii żywności,
zasadniczą szkołą zawodową
oraz szkołą policealną.
Po wdrożeniu reformy systemu kształcenia w Polsce gimnazjum jako typ szkoły przestało
istnieć. Tym samym młodzież,
która zasilała do 2016 r. Zespół
Szkół w Pieszycach w ramach
gimnazjum, a wywodząca się
głównie z Pieszyc, została przekierowana do ośmioletniej szkoły

podstawowej. Stało się to przyczyną problemów lokalowych
placówki, która zmuszona była
pracować na dwie zmiany. Z
kolei sytuacja Zespołu Szkół
była coraz trudniejsza. W trzypiętrowym budynku szkoły,
dysponującym między innymi
12 klasopracowniami, halą
sportową, siłownią i boiskami,
uczyło się zaledwie 86 uczniów.
Dla porównania w roku szkolnym 2011/2012 szkoła liczyła
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414 uczniów, przy czym trzon
szkoły stanowili uczniowie gimnazjum. Spadkowa tendencja
liczby uczniów miała negatywny
wpływ na koszty utrzymania
placówki, w wyniku czego Rada
Powiatu Dzierżoniowskiego podjęła uchwałę o likwidacji szkoły
z dniem 31 sierpnia 2020 roku.
Na podstawie: 60 lat Zespołu
Szkół im. ks. Jana Dzierżonia
w Pieszycach 1947-2007
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W Związku Emerytów

W Klubie SENIOR+

W dniu 22 października 2021 r. w siedzibie Związku
Emerytów odbyło się spotkanie z okazji Dnia Seniora.

Seniorzy z Klubu „Senior+” w Pieszycach włożyli
dużo serca i zaangażowania oraz pomysłowości w zorganizowaniu Dnia Seniora. Wśród gości była Pani Burmistrz Dorota Konieczna - Enözel oraz przewodniczący
Rady Miasta Pan Ryszard Kondrat, seniorzy z Zespołu
Ośrodków Wsparcia z Bielawy oraz przedstawiciele z
pieszyckiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Na spot k a n ie pr z ybyl i
członkowie Związku oraz osoby
zaproszone – przedstawiciele
władz miasta, kierownik OPS i
delegacja klubu „Senior+”.
Podano kiełbaski na gorąco,
kaszankę, ciasto, kawę, herbatę
oraz słodki upominek. Spo-

tkanie przebiegło w przemiłej
atmosferze.
Uroczystość uświetnił występ
naszego zespołu muzycznego,
który grał i śpiewał wesołe piosenki dla seniorów.
Zarząd

Budowa oświetlenia w Bratoszowie
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W ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”
Gmina Pieszyce otrzymała dotację celową z budżetu
Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.
„Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Bratoszów
poprzez budowę oświetlenia ulicznego”.
Zadanie to wpisuje się w
Sołecką Strategię Rozwoju Wsi
Bratoszów pkt C Jakość życia – 2
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – 2.2. Doświetlenie
miejscowości.
Projekt zakładał budowę
oświetlenia drogowego w rejonie od stawu w Bratoszowie w
kierunku Pieszyc Dolnych. Była
to budowa całkowicie nowego
oświetlenia, bowiem na terenie,
na którym była realizowana
inwestycja, oświetlenie nie ist-

niało. Zakres projektu obejmował
wykonanie kablowej linii oświetlenia oraz montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami.
Budowa oświetlenia wpłynie na zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców
Bratoszowa oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej
obszarów wiejskich.
Na powyższe zadanie Gminie
Pieszyce została przyznana dotacja w wysokości 26 417,00 zł.
(red.)
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Zabawa była wspaniała. Nie
zabrakło wspólnych śpiewów,
skeczy. W klubie odbyło się spotkanie kulinarne. Kiszona kapusta, grzybki, cebulka, miękkie

co czwartek seniorzy spędzają
czas w klubie bardzo pracowicie. Tak trzymać. Rozpoczęliśmy projekt – Klub „Senior
+” dla seniorów. Seniorzy z

i elastyczne ciasto to klucz
do produkcji przepysznych
pierogów. Brawo kreatywni
seniorzy. Rozpoczęto przygotowania do Jarmarku Bożonarodzeniowego. Kolorowe
koraliki, gwiazdeczki, pomponiki, sznureczki. Wszystko
się przyda. Jeszcze chwila i
powstaną piękne wyroby. Jak

naszego klubu przygotowali
niespodziankę dla seniorów z
Pieszyc, którzy ze względu na
stan zdrowia nie opuszczają
swoich mieszkań. Świąteczny
stroik, drobny upominek oraz
kartka z życzeniami od Pani
Burmistrz wprowadzą seniorów
w magiczny czas świąteczny.

Spacer trasą RÓŻOWA WSTĘGA
Spacer trasą „Różowa Wstęga” za nami – po raz
pierwszy, ale nie ostatni. 10 października podczas
wspólnej wędrówki uczestnikom towarzyszyły dobre
humory i piękna pogoda.
Grupa około 100 osób pokonała nieco ponad 4 km spacer w
okolicach Rościszowa i ciekawostkami o Górach Sowich opowiadanymi przez przewodnika Sudeckiego Tomasza Śnieżka. Meta
wędrówki zlokalizowana była w
Gospodarskie Agroturystycznym
Cicha Woda w Lasocinie.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie

Amazonki z Dzierżoniowa na czele
z Anną Grochowiną i Katarzyną
Lewandowską (nowym zarządem
stowarzyszenia), a odbywało się
pod patronatem burmistrz Pieszyc
Doroty Koniecznej - Enozel.
Wydarzenie skierowane było
do wszystkich chętnych osób,
rodzin, przyjaciół i znajomych
Amazonek.
(red.)

Szymon Bakalarz – zagłosuj na pieszyczanina
Jest młody, utalentowany, niezwykle pracowity. NA co dzień startuje
jako zawodnik klubu UKS DREAM-BIKE BIELAWA. Od 3 lat trenuje kolarstwo górskie i ściga się w formule XC. Jeste również w kadrze narodowej,
regularnie wyjeżdża na zgrupowania z kadrą.
W tym sezonie udało mu się osiągnąć
następujące sukcesy:
- 2 miejsce - klasyfikacja generalna
Ligi Aglomeracji Wałbrzyskiej,
- 3 miejsce - Liga Aglomeracji Wałbrzyskiej - Szczawno Zdrój,

- 1 miejsce - challeng Dolnośląski,
- 1 miejsce - Liga Aglomeracji Wałbrzyskiej - Stare Bogaczowice,
- 1 miejsce - Liga Aglomeracji Wałbrzyskiej - Jaworzyna Śląska,
- 2 miejsce - Liga Aglomeracji Wałbrzyskiej – Wałbrzych,
- 3 miejsce - GRAND PRIX MTB XC
WALIM EOOM,
- Galopem na rymarz Bike & Run
- 3 miejsce open, 1 w kategorii,
- Strzeliński Maraton rowerow y
- 3 miejsce open, 1 miejsce w kategorii,
- MTB XC Lubawka - 1 miejsce open,
1 miejsce w kategorii,
- Klasyfikacja Pucharu Polski MTB
XC - 6 miejsce.
Dzięki tym sukcesom został powołany
do kadry narodowej juniora młodszego
oraz zgłoszony do plebiscytu: Sportowy
Talent 2021, który organizowany jest przez

Gazetę Wrocławską. Każdy głos jest dla
niego na wagę złota, dlatego zachęcamy
Państwa do działania.
W link do głosowania można „kliknąć” bezpośrednio na stronie Pieszyc i na
naszym FB (link do głosowania https://
gazetawroclawska.pl/p/kandydat/szymon-bakalarz%2C2397075/).
opr., fot. nadesłane

To będzie pierwszy taki bieg na Wielkiej Sowie!
Łukasz Wawrzyniak i Urszula Kujawka z grupy biegowej WawrzynTeam
postanowili spędzić tegorocznego Sylwestra w bardzo nietypowy sposób.
Zamierzają przez 24 godziny bez przerwy biegać na trasie Przełęcz Jugowska – Kozie Siodło – Wielka Sowa – Kozie Siodło – Przełęcz Jugowska,
zbierając przy okazji pieniądze, które przeznaczymy na zakup i amortyzację
niezbędnego sprzętu (wózków), dzięki któremu organizujemy wycieczki
górskie po Sudetach dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.
START – 31 grudnia 2021 r., godz. 15:00
META – 1 stycznia 2022 r., godz. 15:00
Przełęcz Jugowska – Wielka Sowa

Dlaczego to robią? Ponieważ kochają
biegać i kochają góry – w ten sposób chcą
promować aktywne i zdrowe spędzanie
czasu. A że nade wszystko kochają też
pomagać, postanowili, żeby ten wysiłek
podjąć w słusznym celu – i wesprzeć projekt, w który wierzą – czyli „Łączą nas
góry”, z którym są związani od dwóch lata
jako wolontariusze!
Wydarzenie ma charakter zamknięty
– jeśli chcesz, możesz towarzyszyć Łukaszowi i Uli na trasie biegu przez wybrany
przez siebie czas i na wybranym przez
siebie odcinku, robisz to jednak w pełni
na własne ryzyko i na własną odpowiedzialność.
Ale uwaga! Można się do nas przyłączyć jak zwykle na wiele różnych
sposobów!

Możesz przyłączyć się do biegaczy,
wrzucić symboliczny datek do puszki i
towarzyszyć zawodnikom na trasie. Ale
uwaga! – robisz to na własne ryzyko i na
własną odpowiedzialność! Szczegóły w
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regulaminie wydarzenia. Zerknijcie do
Internetu i szukajcie informacji o wydarzeniu pn. 24 h Wielka Sowa.
Organizatorami wydarzenia są grupa
biegowa WawrzynTeam, Gmina i Miasto
Pieszyce, Fundacja Ładne Historie oraz
projekt Bliżej Gór.
(opr.)
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Poznaj na nowo Ścieżkę Przyrodniczą Rościszów – Kamionki
We wrześniu 2020 r. Gmina Pieszyce przejęła od Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie opiekę nad ścieżką przyrodniczą Lasocin
– Kamionki. Od tego czasu na trasie ścieżki wykonany został szereg
prac zmierzających do jej odświeżenia i udostępnienia turystom.
- Cieszę się, że udało nam
się przeprowadzić to zadanie –
przyznaje Dorota Konieczna
– Enozel, burmistrz Pieszyc.
– Ścieżkę przejęliśmy w bardzo
zniszczonym stanie, a jej utrzymanie jest dla nas ważne z
uwagi na edukację młodzieży
i możliwość prowadzenia
zajęć w terenie. Ścieżka jest
bardzo lubiana przez młodzież szkolną, mieszkańców

fragmenty Gór Sowich. Ciekawe prz ystan k i poz wolą
bliżej poznać Wam np. miejsca
dokarmiania leśnych zwierząt,
dowiecie się, dlaczego las jest
samowystarczalny, poznacie
ols, narodziny łąki oraz dowiecie się kilku ciekawostek o śladach dzikich zwierząt. Dodatkowo miniecie drewniany
kamień, stary kamieniołom,
pomnikowe lipy

specjalne ulotki, w których
znajdziecie m.in. opis ścieżki,
poglądową mapę z zaznaczonymi najciekawszymi miejscami na trasie oraz miejsce na
przystawienie pamiątkowych
stempli.
- Dziękuję za pomoc w
odnowieniu ścieżki Nadleśnictwu Świdnica i leśniczemu
Leśnictwa Pieszyce – panu
Krzysztofowi Tulejowi – mówi
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i turystów, którzy chętnie na
nią zaglądają. W ramach działań Urzędu Miasta i Gminy
w Pieszycach wykonaliśmy
między innymi zupełnie nowe
oznaczenie ścieżki w terenie
zgodne z zasadami PTTK oraz
nowe tablice opisujące walory
przyrodnicze.
W pierwszej kolejności
zmianie uległa nazwa trasy,
bowiem poprzednia nieco
wprowadzała w błąd. - Ścieżka
fak t ycznie kończ y się lub
zaczyna – w zależności od
kierunku marszu, w Rościszowie przy zjeździe do Lasocina
i w Kamionkach – zauważa
bur mist rz Pieszyc. - Stąd
uznaliśmy, że nazwa Ścieżka
Przyrodnicza Rościszów –
Kamionk i będzie bardziej
odpowiednia.
Trasa pr zebiega pr zez
urocze, w części nieznane

Ciek awost k ą d la osób
kolekcjonujących pieczątki
t u r yst ycz ne jest w yd an ie
dwóch specjalnie przygotowanych dla ścieżki wzorów.
Pierwszy z nich dotyczy
samej ścież k i pr z y rod n iczej. Pieczątki te znajdziecie
w specjalnych „domkach”
zamontowanych na tablicach
informujących o początku lub
końcu ścieżki w Rościszowie
i Kamionkach (w zależności
od której strony zdecydujecie się maszerować). Drugi
wzór dotyczy Siedmiu Sówek,
czyli jednego z najmłodszych
na Dolnym Śląsku pomników przyrody nieożywionej
położonego tuż przy trasie
ścieżki. W tym miejscu poznacie również legendę związaną z
powstaniem Gór Sowich.
Urząd Miasta i Gminy w
Pieszycach wydał również
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Dorota Konieczna – Enozel.
– Dzięki współpracy udało się
wykonać dwie kładki, które
w rejonie Siedmiu Sówek

pozwolą turystom przeprawić
się suchą stopą na drugi brzeg
strumienia.
Na wędrówkę po naszej
ścieżce warto wybrać się o
różnych porach roku, aby prześledzić ciekawe zmiany zachodzące w przyrodzie.
- Zapraszam chętne osoby,
aby w piątek 15 października
pomaszerowały z nami i symbolicznie otworzyły ścieżkę
– informuje burmistrz Pieszyc. – Wychodzimy wspólnie
o godzinie 8:15 z przystanku
w Rościszowie przy filii MBPCK. To dobry czas, aby poznać
ścieżkę na nowo.
Ś c ie ż k a t o d o s ko n a ł a
propozycja na krótki spacer,
nawet po pracy, lub na dłuższą
wycieczkę z ogniskiem i przyjazną edukacją nie tylko dla
najmłodszych. W obu przypadkach ścieżka rozpoczyna się w
pobliżu parkingu i przystanku
autobusowego. W Kamionkach
trasę można zakończyć dodatkowo zwiedzaniem Muzeum
Góry Sowie, a w Rościszowie
na przepysznych sowiogórskich gofrach w Caffee Sówka.
Czas przejścia całej ścieżki
wynosi około 3 godzin, a trasa
liczy raptem 7,5 km i 300
metrów przewyższenia.
Całość prac kosztowała
blisko 12 500 zł.
(red.)

Szanowni mieszkańcy
Gminy Pieszyce!
Informujemy, że od 1 stycznia 2022 roku w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszyce przestaje funkcjonować
kasa.
Wpłaty za podatki i opłaty
oraz inne należności będą
realizowane bezpłatnie w filii
Banku Spółdzielczego w Pieszycach przy ul. Kościuszki 3
Filia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach:
• poniedziałek: 8.30 – 16.00
• wtorek: 8.30 – 16.00
• środa: 9.30 – 17.00
• czwartek: 8.30 – 16.00
• piątek: 8.30 – 16.00
Aby dokonać wpłaty należy
udać się do filii Banku Spółdzielczego w Pieszycach z
wypełnionym samodzielnie
lub dołączonym do decyzji
wymiarowej, lub informacji
rocznej blankietem wpłaty.
Wpłat należy dokonywać
na indywidualne rachunki

bankowe podane:
- w decyzjach podatkowych;
- w informacjach dotyczących pozostałych opłat m.in.
za przekształcenie wieczystego
użytkowania w prawo własności, wieczyste użytkowanie
oraz za zajęcie pasa.
W pr z y pa d k u gdy n ie
ot rzymamy w y plenionego
blankietu z indywidualnym
numerem rachunku bankowego, taką wpłatę należy dokonać na rachunek Urzędu Miasta
i Gminy: 83 9527 0007 0036
6063 2000 0002.
Wpłat podatków i opłat
oraz innych należności można
dokonać także za pomocą
przelewu bankowego.
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