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Z Ministrem Michałem Dworczykiem
o inwestycjach w Gminie Pieszyce
Gminne inwestycje, zdrowie oraz turystyka. To
główne tematy spotkania Burmistrza Miasta i Gminy
Pieszyce Doroty Koniecznej – Enozel z Ministrem
Michałem Dworczykiem i wicewojewodą dolnośląskim
Jarosławem Kresą. Wizyta miała miejsce 11 maja i
obfitowała w tematy związane z Gminą Pieszyce, jej
funkcjonowaniem i zmianami, jakie planujemy zrealizować w najbliższym czasie.
Wciąż się roz wijamy i
myślimy do przodu, a żeby
móc zrealizować wszystkie
plany potrzebujemy pieniędzy.
Tylko na realizację wyciągu na
szczyt Wielkiej Sowy, Gmina
Pieszyce potrzebuje minimum
20 mln złotych.
Nie sposób było nie przypomnieć o inwestycjach drogowych – w tym o kolejnym
etapie ulicy Świdnickiej w
Pieszycach.

Minister Michał Dworczyk
odwiedził SP ZOZ Przychodnię
Miejską w Pieszycach. Jej
aktualną sytuację przedstawił
przed gośćmi dyrektor placówki, Daniel Ekiel i doktor
Jerzy Wester. – Gdyby pojawiły się niewielkie kontrakty,
chcielibyśmy z nich skorzystać
dla dobra mieszkańców, nie
tylko Gminy Pieszyce, ale także
powiatu dzierżoniowskiego
– skomentował doktor Jerzy

Wester. – Mówimy chociażby
o chirurgii jednego dnia, co
pozwoliłoby nam odciążyć
NZOZ Szpital Powiatowy w
Dzierżoniowie.
Wizyta, choć intensywna,
mamy nadzieję przyniesie

wymierne korzyści dla Gminy
Pieszyce i jej mieszkańców,
które wpłyną pozytywnie na
rozwój wielu ważnych inwestycji.
(red.)

Promesa odebrana - 2,5 mln zł dla Gminy Pieszyce
Senator Aleksander Szwed i wicewojewoda Jarosław Kresa początkiem kwietnia wręczyli burmistrz
Pieszyc Dorocie Koniecznej Enozel promesę na blisko
2,5 mln złotych z rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych dla gmin górskich. Nasza gmina znalazła
się wśród beneficjantów antycovidowych.
Gmina Pieszyce przeznaczy dotację na zadanie pn.
„Rozbudowa infrastruktury
drogowej w Górach Sowich Sudetach Środkowych - I etap
droga dojazdowa do Przełęczy
Jugowskiej wraz z miejscami
parkingow ymi i nakładką
asfaltową we wsi Kamionki”.
W ramach tego zadania
nastąpi całkowita przebudowa
ulicy Kopernika z budową
chodników, przejść dla pieszych etc. (III etap od przepompowni do skrzyżowania z
ulicą Lipową). Planowana jest
również budowa parkingu w
pobliżu postoju dla rowerzy-

stów w Pieszycach na wysokości ulicy Kopernika 186 oraz
wykonanie nakładki na drodze
przez Kamionki w kierunku
Przełęczy Jugowskiej.
Ko sz t c a łego z a d a n ia
został oszacowany na kwotę 3

500 000 zł, a dotacja stanowi
70,25% szacowanych kosztów.
Planowany czas realizacji
zadania to lipiec 2021 r. – październik 2022 r.
(red.)

Daniel Ekiel nowym dyrektorem Basen miejski w sezonie 2021
Przychodni Miejskiej w Pieszycach będzie nieczynny
Daniel Ekiel pełniący do niedawna funkcję eksperta
ds. projektów unijnych w Przychodni Miejskiej w Pieszycach w drodze konkursu od 1 maja objął stanowisko
dyrektora. Dotychczasowy wieloletni dyrektor przychodni dr Jerzy Wester, pełni obecnie funkcję dyrektora
ds. medycznych oraz nadal będzie lekarzem gastrologiem oraz cennym źródłem informacji i doświadczenia.
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W sezonie 2021, podobnie jak w roku ubiegłym,
basen miejski w Pieszycach będzie nieczynny. Taka
decyzja podyktowana została kilkoma czynnikami.

– Pracę w przychodni rozpocząłem w 2015 roku. Doktor
Wester zaprosił mnie, abyśmy

przychodni jest to, że ona
się samofinansuje. Uzyskuje
dochody w głównej mierze ze

Ten podstawowy to wyjątkowo niepewny czas i finanse
niezbędne z jego uruchomieniem. Po pierwsze decyzja
taka powinna zostać podjęta na
początku wiosny, aby w odpowiedni sposób przygotować

stworzyli projekt badań kolonoskopowych i tak rozpoczęliśmy
współpracę – mówił w wypowiedzi dla Telewizji Sudeckiej
Daniel Ekiel. – Drugi projekt
to projekt blisko dziesięciomilionowy związany z rozbudową
przychodni, który realizowany
był w latach 2017 – 2019.
Jak podkreśla nowy dyrektor placówki fenomenem tej

świadczeń realizowanych w
ramach powszechnego systemu
zdrowia, ale realizuje też usługi
komercyjne.
Powierzenie nowej funkcji
dyrektor odbiera jako duże
wyzwanie, któremu zamierza
stawić czoła. Gratulujemy panu
Danielowi Ekielowi awansu i
życzymy powodzenia.
(red.)

obiekt do sezonu. Wtedy jako
samorząd nie mogliśmy takiej
decyzji podjąć, co spowodowane było epidemią koronawirusa. Trudno jest podejmować
tak niegospodarną decyzję

związaną z wydatkowaniem
pieniędzy, gdy nie ma się pewności, czy obiekt będzie mógł
być otwarty i jak długo będzie
mógł funkcjonować.
Przepraszamy za zaistniałą
sytuację i prosimy o wyrozu-

miałość. Liczymy na to, że w
przyszłości sytuacja epidemiologiczna ustabilizuje się i wszyscy wrócimy do normalnego
funkcjonowania.
(red.)

PRZYPOMNIENIE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI W GMINIE PIESZYCE
Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach przypomina o płatnościach z tytułu:
• prawa wieczystego użytkowania gruntu – termin płatności
do 31 marca każdego roku
• przekształcenia prawa wieczystego użytkowania – termin
płatności do 31 marca każdego roku
• zajęcia pasa drogowego –termin płatności do 15 stycznia
każdego roku
„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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Wpłaty można dokonać:
• na konto: 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002
• lub gotówką/kartą w kasie urzędu
Dodatkowe informacje dotyczące powyższych opłat można
uzyskać pod nr telefonu: 074/8367-220
Informujemy , że w przypadku nieuregulowania zaległości
- podjęte zostaną czynności egzekucyjne.

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

Burmistrz Pieszyc
udzielono absolutorium
Podczas majowej sesji Rady Miejskiej w Pieszycach
burmistrz miasta Dorocie Koniecznej – Enozel udzielono jednogłośnie absolutorium za 2020 rok.
Burmistrz Pieszyc, Dorota
Konieczna – Enozel przygotowała i omówiła prezentację
dotyczącą wykonania budżetu
Gminy Pieszyce za 2020 rok,
a także planów na ten rok i
lata kolejne. Do najważniejszych inwestycji i projektów
roku 2020 możemy zaliczyć
budowę sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej w Rościszowie (etap I), rozbudowę z

przebudową świetlicy wiejskiej
w Piskorzowie (etap II), czy
remonty dróg, w tym ulicy
Świdnickiej, Rolnej i Martwej.
Po wielu latach starań udało się
też wreszcie wymienić cieknący dach w budynku Urzędu
Miasta. Wykonaliśmy projekty
związane z remontem wieży
widokowej na Wielkiej Sowie,
przebudową ul. Kopernika,
na które pozyskaliśmy środki

zewnętrzne, a także projekt sali
sołeckiej w Kamionkach.
W roku 2020 – tematy takie
jak: mieszkalnictwo, drogi i
turystyka były szczególnie
ważne i często poruszane.
Wciąż się rozwijamy, szczególnie dzięki pozyskiwaniu

środków zewnętrznych, a perspektywa najbliższych lat to
wiele dobrze zaplanowanych
inwestycji, które zagwarantują
równomierny rozwój Miasta
i Gminy Pieszyce. Szczegóły
dotyczące stanu Gminy Pieszyce przeczytacie Państwo w
Raporcie o stanie Gminy Pieszyce. Raport to zbiór najważniejszych danych dotyczących
Gminy Pieszyce. Dokument ten
pokazuje m.in. w jakiej kondycji
finansowej znajduje się gmina.
(red.)

Ponad 1,7 mln zł dotacji na modernizację oświetlenia ulicznego
w Gminie Pieszyce
Zarząd Województwa Dolnośląskiego zatwierdził
wyniki konkursu organizowanego w ramach działania
3.4 „Wdrażanie strategii niskoemisyjnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 - 2020.
Wśród wniosków wybranych do dofinansowania znalazł się
także ten przygotowany wspólnie przez samorządy powiatu dzierżoniowskiego w ramach współpracy w Stowarzyszeniu Ziemia
Dzierżoniowska pt. „Energooszczędne oświetlenie uliczne na
terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”.
Dofinansowanie całego projektu opiewa na kwotę blisko ponad
7 000 000 zł, z czego dofinansowanie dla Gminy Pieszyce na prace
związane z modernizacją to 1 749 407,18 zł.
- Cieszy nas kolejna dobra informacja o dodatkowych pieniądzach dla Gminy Pieszyce – komentuje burmistrz Dorota
Konieczna – Enozel. – Dzięki pozyskanym znacznym środkom
będziemy mogli m.in. zamontować nowe, energooszczędne oprawy
oświetleniowe typu LED, doświetlić przejścia dla pieszych i uzupełnić oświetlenie w brakujących miejscach. Poza tym liczymy na
to, że uda się zniwelować częstotliwość awarii, z którą się zderzamy.
Będzie oszczędniej i bezpieczniej.
Prace związane z modernizacją oświetlenia w Gminie Pieszyce
będą obejmowały m. in.
- wymianę opraw wraz z konstrukcją wsporczą i okablowaniem,
- wymianę punktów świetlnych na nowoczesne oprawy energooszczędne,
- dogęszczenie nowymi oprawami na sieci napowietrznej dla
ulicy Osiedle Górskie,
- rozbudowę istniejącego oświetlenia (na odcinku ul. Mikołaja
Kopernika),
- doświetlenie 12 przejść dla pieszych,

3

- wyniesienie szafek oświetlenia ulicznego z trafostacji,
- wdrożenie autonomicznego systemu sterowania infrastrukturą oświetleniową.
Modernizacja będzie wykonana w mieście Pieszyce oraz sołectwach Kamionki, Bratoszów, Rościszów, Piskorzów i obejmuje
ulice: 1- Maja, 3-Maja, Biernackiego, Boczną, Bolesława Krzywoustego, Bolka Świdnickiego, Botwinową, Chrobrego, Cichą,
Dolną, Dworcową Dolną, Dworcową Górną, Henryka Pobożnego,
Kopernika, Kościuszki, Królowej Jadwigi, ks. Pagacza, Ks. F.
Bieleckiego, Kuźnicką, Lipową, Łokietka, Martwą, Mickiewicza,
Mieszka I, Muzyczną, Nadbrzeżną, Obywatelską, Ogrodową,
Okrzei, Osiedle Górskie, Piastowską, Piskorzowską, Polmą, Przyrodniczą, Rolną, Rybacką, Sanatoryjną, Skowronkową, Sportową,
Starą, Stawową, Świdnicką, Tkacką, Własta i Zamkową.
(red.)
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NASZE INWESTYCJE
Drogie drogi
W każdej części miasta i w sołectwach znajdą się
wymagające mniejszych lub większych inwestycji ulice
i uliczki, które pieszycki magistrat stara się w miarę
swoich możliwości remontować. Oczywiście, inwestycje najczęściej są przeprowadzane wówczas, gdy
na ich realizację uda się pozyskać środki zewnętrzne.
- Dzięki takiemu finansowaniu udało nam się właśnie zakończyć przebudowę drogi wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej na ul. Hermana w Pieszycach – informuje burmistrz Pieszyc
Dorota Konieczna – Enozel. - Całość prac wyniosła blisko
935 000 zł, a kwota dofinansowania to 640 050 zł. Możemy się
też już pochwalić, że udało nam się pozyskać dofinansowanie na
remont ulicy Świdnickiej w Pieszycach.

Gmina Pieszyce w latach 2017 i 2018 ogłosiła trzy przetargi
na wykonanie tej drogi. Każdy z nich zdecydowanie przewyższał możliwości finansowe Gminy, a pozyskanie finansowania
zewnętrznego na tego typu inwestycję nie było możliwe.
Udało się za to wybudować drogę polną w ciągu ulicy Hermana w kierunku jeziora w Bielawie. W ten sposób powstała
droga asfaltowa łącząca Pieszyce z Bielawą, która tworzy ciąg
pieszo – rowerowy. Dodatkowo w ramach tegorocznych prac na
wysokości boiska rezerwowego MKS Pogoń Pieszyce gmina
wybudowała mały parking. Koszt prac to 834 340,93 zł.
(red.)

Mała droga, duży problem
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W ostatnich latach Urząd Miasta i Gminy Pieszyce wykonał
następujące remonty:
- przebudowę ulicy Własta w Pieszycach,
- przebudowę ulicy Botwinowej,
- wymianę kanalizacji deszczowej w ul. Świdnickiej,
- w ymianę nawierzchni drogi gminnej - ul. Świdnicka w
Pieszycach – etap I i etap II,
- w ymianę przykanalików kanalizacji deszczowej w ul.
Świdnickiej,
- wymianę nawierzchni w ul. Bieleckiego,
- wymianę krawężników w ul. Martwej,
- budowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Rolna w
Pieszycach,
- budowę zatoki parkingowej przy drodze powiatowej w
Kamionkach,
- przebudowę drogi wojewódzkiej w Rościszowie,
- budowę chodnika w Kamionkach - etap I,
- przebudowę dróg wraz z kanalizacją deszczową - ul. Własta
i ul. Biernackiego w Pieszycach,
- budowę ścieżki rowerowej Pieszyce – Kamionki,
- przebudowę ul. Sportowej,
- remont ulicy Konopnickiej.
(red.)

Nowa Hermana
Dobiegły końca prace związane z budową nowej
nawierzchni na ulicy Hermana w Pieszycach. Wcześniej
wykonano kanalizację deszczową. Gmina Pieszyce
pozyskała na ten cel z Funduszu Dróg Samorządowych
blisko 650 000 zł.
W poprzednich latach w ulicy Hermana wykonaliśmy kanalizację sanitarną oraz oświetlenie. Przygotowaliśmy również
projekt wodociągu, który nie będzie zlokalizowany w drodze,
więc może stanowić niezależną inwestycję, ale jego wykonanie
uzależnione będzie od zapotrzebowania mieszkańców.
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Ulica Bukowa w Kamionkach choć jest krótka, to
lista problemów jakie przysparza jest dość długa. Już
niebawem sytuacja ulegnie poprawie, bowiem Gmina
Pieszyce podpisała umowę na jej przebudowę.
W ramach wykonanych prac położona zostanie zupełnie nowa
kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia oraz przebudowane zostaną
zjazdy, które pokryte będą kostką betonową. Skarpy zostaną wzmocnione płytami ażurowymi. Nową jakość zyska również skrzyżowanie
drogi gminnej z drogą powiatową prowadzącą przez Kamionki.

Długość drogi to 275 m. Prace powinny zostać zakończone
jeszcze w tym roku. Ich wartość to nieco ponad 310 000 zł.
Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
(red.)

Podpisano umowę na remont
ul. Kopernika – etap III

Remont i konserwacja zabytkowej
kapliczki w parku miejskim

10 czerwca w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach,
Burmistrz Dorota Konieczna – Enozel w obecności
wykonawcy inwestycji, Stanisława Wrony podpisała
umowę na kolejne zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Kopernika – etap III”.

Przedsiębiorstwo Budowlano – Konserwatorskie z
Polanicy Zdroju było wykonawcą remontu kapliczki w
parku miejskim w Pieszycach. Prace remontowe tego
zabytku kosztowały ponad 100 000 zł.

Umowa w swym zakresie obejmuje: przebudowę i rozbudowę
nawierzchni jezdni oraz skrzyżowań, przebudowę istniejących
zjazdów, przebudowę i budowę chodników oraz przebudowę i
budowę kanalizacji deszczowej.

Wartość inwestycji wynosi 1 711 857, 26 zł. Na ten cel Gmina
Pieszyce pozyskała dotację sięgającą 70% wartości w/w zadania
z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – gminy górskie.
Termin zakończenia realizacji umowy to 30 czerwca 2022 r.
(red.)

540 metrów nowej sieci
Trwa budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Polnej
w Pieszycach. Gmina w partnerstwie z Gminą Miejską
Dzierżoniów i Gminą Piława Górna pozyskała na ten
cel ponad 670 000 zł, a beneficjentem projektu jest
Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska.
Dzięki dotacji Gmina Pieszyce buduje właśnie sieć kanalizacji
deszczowej w ul. Polnej z odprowadzeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej znajdującej się w rejonie ul. Zamkowej. Łączna
długość projektowanej sieci wynosi blisko 540 m. Realizacja tego
zadania ma zapewnić skuteczny odbiór i odprowadzanie wód
opadowych i roztopowych.

O remont kapliczki w parku miejskim zwróciła się do Urzędu
Miasta i Gminy w Pieszycach grupa inicjatywna mieszkańców.
W związku z tym Gmina Pieszyce złożyła wniosek o dofinansowanie renowacji kapliczki w ramach Funduszu Mikroprojektów
Euroregionu Glacensis (który został pozytywnie oceniony) i
pozyskała na ten cel 12 916,77 Euro. Jest to projekt realizowany
wspólnie z partnerem czeskim Gminą Bohuslavice nad Metuji.

W ramach prac wykonany został remont kapliczki zgodnie
z zaleceniami konserwatora zabytków, montaż oświetlenia i
monitoringu.
13 lipca 2021 r. odbędzie się oficjalne otwarcie obiektu.
(red.)

5
Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0002284/136 pn. „Remont kapliczki w zabytkowym parku
miejskim w Pieszycach” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis
Program Interreg V-A Republika Czeska Polska

Ważne inwestycje turystyczne
w Gminie Pieszyce
Zagospodarowanie kompleksu pokopalnianego
położonego w Kamionkach w Górach Sowich oraz
budowa single tracka wokół Kamionek to kolejne zadania inwestycyjne, na realizację których Gmina Pieszyce
właśnie podpisała umowę. Na efekt prac przyjdzie nam
poczekać około roku.

Prace powinny zostać zakończone w trzecim kwartale 2021
r. Wartość prac w ramach przeprowadzonego przetargu to niespełna 500 000 zł.
(red.)

Projekt pn. „Redukcja skutków niekorzystnych zjawisk pogodowych poprzez modernizację i
budowę sieci kanalizacji deszczowej na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020.

- Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej możemy się rozwijać
i zmieniać. Tutaj konkretnie dzięki pieniądzom ze środków Euronr 2 (300) / 2021

pejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Interreg V-A Republika Czeska – Polska 2014 – 2020 – informuje
burmistrz Pieszyc – Dorota Konieczna – Enozel. – Podpisana
umowa obejmuje dwa etapy prac, a ich realizacja powinna
zakończyć się do 30 lipca 2022 roku.
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Pierwszy etap to tzw. Podziemny świat Kamionek, czyli
zagospodarowanie kompleksu pokopalnianego położonego w
Kamionkach. Zakres prac obejmuje m.in. oznakowanie wejść
do sztolni oraz zabezpieczenie największej tzw. Smoczej Jamy,
przebudowę istniejącej drogi wewnętrznej, uporządkowanie
ścieżki, wykonanie tablic informacyjnych i witacza oraz
miejsca rekreacji indywidualnej i punktów spoczynkowych.
Koncepcję ścieżki opracowało Stowarzyszenie Gór Sowich
PASJONAT.
Etap drugi to budowa ścieżki rowerowej typu singletrack,
czyli modernizacja i przebudowa ścieżek leśnych na ścieżki
rowerowe o łącznej długości 14,5 km. W ramach tej inwestycji wykonane zostanie również zabezpieczenie 2 kopalni,
powstaną miejsca spoczynkowe wraz z tablicami informacyjnymi (związane z kopalniami i skałami) i ekspozycja
geologiczna.
Wykonane prace objęte będą 84-miesiączną gwarancją. Koszt
prac dwóch etapów to 792 612 zł.
(red.)

Projekt nr CZ.11.2.45/0.0/0.0/18_029/0001868 pn. ,,Czesko-polskie ścieżki do prehistorii, od
Geoparku UNESCO po eozoik ” Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020

Sowi Tour 2021
Za nami najprawdziwsze święto turystyki górskiej i
pierwsze tego typu wydarzenie turystyczne w Powiecie
Dzierżoniowskim - Sowi Tour 2021. Dopisały zarówno
pogoda, frekwencja, jak i wspaniałe, pozytywne nastawienie uczestników.
W sobotę 5 czer wca z
Jeziora Bielawskiego wystartowało kilkuset uczestników
pier wszej edycji Sowiego
Touru. Wśród uczestników
biegu było wielu samorządow-

przygotowanych mapkach.
Osoby, którym udało się zebrać
wszystkie pieczątki i zmieścić
w limicie czasowym, na mecie
czekały pamiątkowe medale.
Dla ośmiu prawdziwych śmiał-

ców, mieszkańców powiatu
dzierżoniowskiego, Wrocławia, jak i najodleglejszych
zakątków Polski – Świnoujścia
czy Warszawy.
W ramach Sowi Tour 2021
uczestnicy mieli do pokonania
jedną z dwóch tras – „Kalenica” o długości 22 kilometrów
i „Wielka Sowa”, licząca 30
kilometrów. W obu przypadkach start i finisz znajdował się
na terenie Ośrodka Wypoczyn-

ków, którzy zgłosili się do
pozaregulaminowej kategorii
„Kumulacja” i zdecydowali się
pokonać dwie trasy, organizatorzy przygotowali pamiątkowe puchary.
Wydarzenie zorganizowane zostało wspólnie przez
Powiat Dzierżoniowski, gminę
Pieszyce oraz Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Bielawie. Partnerem wydarzenia było Nadleśnictwo Świdnica, wypoży-

kowego „Sudety” w Bielawie.
Uczestnicy mieli za zadanie
przejść przez wszystkie punkty
kontrolne i zebrać pamiątkowe pieczątki na specjalnie

czalnia rowerów elektrycznych
działająca w Bielawie przy
ulicy Wysokiej i firma Mediaform.
Starostwo Powiatowe

Remont ul. Świdnickiej
na wyciągnięcie ręki
Gmina Pieszyce pozyskała 1 100 000 zł na realizację
zadania pn. Przebudowa ul. Świdnickiej. Wartość całej
inwestycji szacowana jest na koszt 3 000 000 zł.
Inwestycja zakłada między
innymi wymianę nawierzchni,
przebudowę kanalizacji deszczowej oraz chodnika.
Środki na tę inwestycję
udało się pozyskać z Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w ramach wsparcia
z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy

inwestycyjne realizowane w
miejscowościach, w których
funkcjonowały zlikwidowane
państwowe przedsiębiorstwa
gospodarki rolnej.
Więcej szczegółów podamy
niebawem, gdy zostanie zakończona procedura wyłonienia
wykonawcy.
(red.)
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ŚWIADEK HISTORII
Zdzisław Maciejewski w asyście zastępcy Burmistrza Miasta Pieszyce Krzysztofa Galiak odebrał dziś
z rąk Prezesa IPN w Warszawie Jarosława Szarka
Nagrodę Honorową ŚWIADEK HISTORII.

Nagroda przyznana została na wniosek Burmistrza Pieszyc
Doroty Koniecznej – Enozel w uznaniu szczególnych zasług w
upamiętnianiu historii narodu polskiego.
Na spotkaniu obecny był również m.in. Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa.

Życie nie nudne, nie monotonne
- nowa książka Zdzisława Maciejewskiego
„Życie nie nudne, nie monotonne” to tytuł nowej
książki autorstwa Zdzisława Maciejewskiego, która
właśnie miała oficjalną premierę. Pozycja została
wydana przez Urząd Miasta i Gminy Pieszyce.
Książka to zebrane wspomnienia 80-latka z Rościszowa. Jak
czytamy we wstępie napisanym przez Helenę Początek: „O grzecznych chłopcach nie pisze się książek, byłyby one zbyt nudne” - te
słowa autora w pełni oddają treść historii, którą, Drogi Czytelniku,
masz przed sobą. Właśnie „historii”, wspomnień człowieka, które
stają się historią naszego społeczeństwa, pojedynczych bohaterów
i pewnych środowisk, obyczajów i zachowań. Może to historia
Twoja, Twojego sąsiada lub wujka, którego nigdy nie miałeś czasu
wysłuchać. Ile spotkań w naszym życiu przeszło bez echa? Jaką
hierarchię wartości mieli Twoi dziadkowie? Jaki był ich dzień i jakie
grzeszki? Spotkanie. Właśnie: umieć kogoś spotkać i wysłuchać –
tego może nauczyć ta książka. Jakże ciekawe staje się spotkanie
dwóch różnych światów. Ileż pokory wymaga... „Nie oceniać” - to
przywilej mądrości. Mądrości życiowej – tej z kategorii „wiem,
że nic nie wiem”, gdy człowiek z wiekiem nabiera pokory wobec

losu – własnego i innych. Ta książka
daje Czytelnikowi szansę, by sprawdził się, na ile potrafi nie oceniać
bohatera, ile pokory ma wobec
życia – dziwnego, zagmatwanego
często nieprzewidywalnego.
Losy Zbigniewa Urbańczyka
mogą być dobrą lekcją dla czytelników. Zachęcamy Was do tego, żeby
zanurzyć się w lekturze i znaleźć w niej coś dla siebie.
We wtorek 8 czerwca w Specjalistycznym Szpitalu Chorób Płuc
w Rościszowie odbyło się spotkanie autora, wydawcy i bohatera
książki. Dlaczego właśnie tam? Ponieważ od kilku lat Zbigniew
Urbańczyk przebywa w rościszowskiej placówce. W towarzystwie
jego rówieśników i pracowników Szpitala oficjalnie została zaprezentowana książka.
Pozycję znajdziecie m.in. na półkach Miejskiej Biblioteki
Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach oraz w Referacie
Promocji Gminy Pieszyce.
(red.)
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Nowe mieszkania TBS w Pieszycach

8

Badanie ankietowe przeprowadzane w celu opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji
Dzierżoniowskiej wskazały na duże zainteresowanie
mieszkaniami na wynajem. W związku z tym Gmina
Pieszyce zamierza przystąpić do spółki Dzierżoniow-

skie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, które
od wielu lat realizuje kolejne budynki z mieszkaniami
na wynajem o umiarkowanym czynszu.

Proponowana lokalizacja budynku to teren odzyskiwany
przez Gminę Pieszyce od Polskiego Związku Działkowców w
pobliżu stawu, przy skrzyżowaniu ul. Ogrodowej i 1-go Maja.
Osoby, które chcą złożyć wstępną deklarację wynajmu
tego rodzaju mieszkania, proszone są o wypełnienie ankiety
i odesłanie jej w wersji elektronicznej na adres e-mail: konsultacje@pieszyce.pl lub złożenie bezpośrednio w Biurze
Rady Miejskiej w Pieszycach u przewodniczącej Społecznej
Komisji Mieszkaniowej.

wartości mieszkania, która po waloryzacji zwracana jest przez
TBS w chwili zakończenia umowy najmu i opuszczeniu lokalu
przez najemcę.
Przewidywany czynsz w projektowanym budynku szacowany
jest na poziomie 12,90 zł/m 2. Do tego pobierane będą opłaty za
wywóz odpadów i zaliczki na rozliczenie wody i odprowadzenia
ścieków. Ciepło i energia elektryczna rozliczane będą indywidualnie z dostawcami mediów.

OPIS MIESZKAŃ

Ostateczna wysokość czynszu będzie znana po wyborze
wykonawcy, gdy ustalone zostaną rzeczywiste koszy realizacji
inwestycji.

Będą to mieszkania kompletnie wykończone i wyposażone
w standardzie TBS. Każde z mieszkań posiadać będzie indywidualny system grzewczy, umożliwiający optymalizację zużycia
ciepła. W części przyziemnej mają zostać zlokalizowane garaże.
Mieszkania na parterze posiadać będą indywidualnie wygrodzone ogródki przydomowe. Każdemu z mieszkań przyporządkowane zostanie miejsce parkingowe w garażu lub na parkingu
zewnętrznym.
Mieszkania na wynajem w systemie TBS to oferta dla rodzin
o średnich dochodach, które przekraczają limit dochodów uprawniający do ubiegania się o lokal komunalny lecz jednocześnie
nie posiadają zdolności kredytowej lub nie zamierzają wiązać
się wieloletnim kredytem dla zdobycia własnego mieszkania.
Aby wejść w posiadanie mieszkania w systemie TBS wystarczy wpłata partycypacji w kosztach budowy na poziomie 10 - 20%
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Osoby, które zdecydują się na podanie danych kontaktowych
zostaną indywidualnie powiadomione o terminie rozpoczęcia
naboru z możliwością wskazania lokalizacji mieszkania na
wybranej kondygnacji.
Niniejsza ankieta pozwoli określić skalę zainteresowania
ofertą DTBS wśród mieszkańców Gminy Pieszyce.
Osoby zainteresowane najmem takiego mieszkania proszone
są o wypełnienie ankiety i złożenie w Urzędzie Miasta i Gminy
w Pieszycach (I piętro, sekretariat), lub poprzez e-mail na adres:
konsultacje@pieszyce.pl w terminie do 31 lipca 2021 r.

ANKIETA – ZGŁOSZENIE

I. DANE OSOBOWE

służy do rozpoznania potrzeb mieszkaniowych najemców
oraz wstępnego ustalenia kolejności ich przydziału.

1. Imię i nazwisko………………………………………………………………………………………………………………….
2. Adres ……………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Adres e-mail ........................................................................................................................
4. Telefon ………………………………………………………………………….. Rok urodzenia ……………...........
5. Źródło przychodów: *(niepotrzebne skreślić)
Główny najemca:

etat*

działalność*

emerytura*

inne (jakie) .....................................

Druga osoba:

etat*

działalność*

emerytura*

inne (jakie) ……...............................

6. Liczba osób w gospodarstwie domowym ................. tym poniżej 18 lat …………
II. PRZYSZŁE MIESZKANIE w DTBS
1. Jak duże mieszkaniem chcecie Państwo wynająć w DTBS?:
o 1-pokojowe, powierzchnia ok. 32 m2
o 2-pokojowe, powierzchnia ok. 44 m2
o 2-pokojowe, powierzchnia ok. 52 m2
o 3-pokojowe, powierzchnia ok. 63 m2

2. Czy zamierzacie Państwo użytkować mieszkanie w DTBS w okresie dłuższym niż 5 lat
(wybór zaznaczyć znakiem X)

TAK
3.

NIE

Łączny dochód miesięczny gospodarstwa domowego brutto wynosi
około: …………………..............………...… zaś na 1 osobę około …………….......................................

III. OBECNA SYTUACJA MIESZKANIOWA
Obecnie zajmowane mieszkanie jest: (wybór zaznaczyć znakiem X)
o wspólne z rodziną, z którą mieszkam,
o wynajęte od prywatnej osoby,
o komunalne,
o spółdzielcze -lokatorskie,
o spółdzielcze własnościowe, które zamierzam zbyć,
o własne, które zamierzam zbyć
o inne (jakie?) ................................................................................................................
Pieszyce, ……………………………….....….........................................................

wytnij

data i podpis

Z dniem 25 maja 2018 roku wchodzi wżycie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
Przetwarzamy dane osobowe w określonym przez Państwa zakresie i celu, w wyniku zgody, której udzielili nam Państwo
wypełniając i wysyłając do nas formularz ankiety.
Administratorem tych danych jest Burmistrz Miasta i Gminy w Pieszycach
z siedzibą: ul. T. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, tel. 74-8365-487; e-mail: um@pieszyce.pl
Kontakt z inspektorem ochrony danych: 74-8365-487; e-mail: iod@pieszyce.pl.
Zgodnie z zasadami RODO przysługują Państwu następujące uprawnienia wobec Państwa danych i ich przetwarzania przez nas.
Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody, żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.
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Będzie pięknie!
„Będzie pięknie!”, to tytuł projektu zrealizowanego
przez uczniów klasy VII C ze Szkoły Podstawowej nr
1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej.
Projekt miał na celu profilaktykę w zakresie problemów psychicznych związanych z długotrwałym nauczaniem zdalnym,
wspólne działania uczniów na
rzecz poprawy wyglądu najbliższego otoczenia, kształtowanie
umiejętności planowania i zespołowego wykonywania zadań.
Uczniowie wraz z nauczycielem – Heleną Początek i
pod czujnym okiem eksperta
– Artura Świegota stworzyli
miejsce relaksu na korytarzu
dla młodzieży uczącej się w
budynku przy ul. Mickiewicza
8 w Pieszycach. Dodatkowo
uczniowie według przygotowanych przez siebie projektów
wykonali na murze w formie

graffiti kompozycję zawierającą
elementy roślinne, proekologiczne i promujące Pieszyce oraz
szkołę. W opracowanie projektu
graficznego muralu zostali zaangażowani uczniowie klas VI-VII,
wszystko po to, by zarówno
szkolny korytarz, jak i mur przy
placówce był ich i czuli się w
najbliższym otoczeniu dobrze i
bezpiecznie.
Jak mówili, tak jest! Szary,
pobazgrany mur już nie straszy.
Cieszą oko kolorowe obrazki.
Wykonane graffiti ma nie tylko
wywoływać uśmiech na twarzach
uczniów, ale i naszych mieszkańców. Jest ładnie i estetycznie, a o
to chodziło w projekcie.
(opr.)
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O turystyce i jej rozwoju w Gminie Pieszyce
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce Dorota Konieczna- Enozel uczestniczyła w spotkaniu z wicewojewodą dolnośląskim, Bogusławem Szpytmą
i przedstawicielem dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
we Wrocławiu. Tematem spotkania była turystyka i jej rozwój.
Mieszkańcom Gminy Pieszyce zależy
na podniesieniu atrakcyjności turystycznej
i wzmocnieniu roli turystyki dla rozwoju gospodarczego. Tak mówią wyniki
badania ankietowego przeprowadzonego
w ramach opracowania Ponadlokalnej
Strategii Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej 2030. Z udzielonych blisko
120 odpowiedzi wynika, że Gmina
Pieszyce kojarzy się jej mieszkańcom
przede wszystkim z górami i walorami
turystycznymi.
Promocja Gór Sowich wiąże się z
licznymi projektami, które staramy się
realizować.
Tylko w ostatnim czasie udało nam się
zrealizować następujące projekty:
- Ścież ka rowerowa Piesz yce –
Kamionki i cztery parkingi przy drodze

z Kamionek na Przełęcz Jugowską - całkowita wartość zrealizowanych inwestycji
to ponad 3 500 000 zł, a wysokość przyznanego dofinansowania wyniosła ponad
2 900 000 zł.
- Powyżej Kamionek powstała zatoka
parkingowa - koszt inwestycji to kwota
104 427 zł.
- W Bratoszowie powstało nowe miejsce rekreacji wiata grillowa z ławkami i
ławami, wraz ze stojakiem wielostanowiskowym na rowery, ta inwestycja kosztowała 61 000 zł.
- W środkowej części miasta powstał
skwer przy stawie. Inwestycja w całości
kosztowała 183, 274 zł.
- Wielopokoleniowa Strefa Aktywności, łączny koszt budowy strefy to 143
187,69 zł.

Dodatkowo dbając o rozwój turystyki
zimowej wspólnie z Nadleśnictwami:
Świdnica, Jugów oraz Bardo Śląskie, Stowarzyszenie Góry Sowie, wytyczyło 6 tras
na których można uprawiać narciarstwo
biegowe. Najpiękniejsze trasy biegowe w
całych Sudetach powstały z inicjatywy
Stowarzyszenia Turystycznego Gmin
Gór Sowich. Stowarzyszenie Turystyczne
Gmin Gór Sowich dba o narciarzy przez
cały sezon zimowy finansując utrzymanie
wszystkich tras.
Przed nami ogromna inwestycja, o
której informowaliśmy jeszcze w roku
2020. Wieża widokowa na Wielkiej Sowie
przejdzie gruntowny remont, a wszystko
dzięki dotacji opiewającej na kwotę bliską
3 000 000 zł, jaką pozyskaliśmy dzięki
współpracy polsko – czeskiej. Oprócz
typowo inwestycyjnych rzeczy związanych z infrastrukturą zarówno po stronie
polskiej jak i czeskiej, turystyczny projekt
obejmuje również szereg działań marketingowych mających na celu promocję
miasta Nová Paka i Gminy Bohuslavice
nad Metuji oraz Gminy Pieszyce z Wielką
Sową na czele i Gór Sowich.
W ramach projektu w Kamionkach
powstanie także rowerowa ścieżka typu
„Single track” o długości ponad 15 km
oraz nowa turystyczna ścieżka wokół
Smoczej Jamy, której koncepcję opracowało Stowarzyszenie Gór Sowich
PASJONAT.
(red.)

Znasz Góry Sowie? Zdobądź trzeci stopień odznaki!
Właśnie zakończyło się przygotowanie III stopnia
odznaki Znam Góry Sowie realizowanej przez Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich.
Wiesz gdzie znajduje się szczyt Żmij? A może nie słyszałeś
o szczycie Malinowa?
Góry Sowie to nie tylko Wielka Sowa. Odkryj je tego lata
podczas fantastycznej przygody zbierając doświadczenia i
wspomnienia.
W książeczce weryfikacyjnej „Znam Góry Sowie” znajdziesz
ponad 40 miejsc, które zachwycają, a przede wszystkim pozwolą
odkryć mniej znane zakątki Gór Sowich.
Projekt „Znam Góry Sowie” realizowany przez Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich wspólnie z oddziałem
PTTK Ząbkowice Śląskie swój początek miał w 2015 roku, wtedy
ustanowiono dwa stopnie odznaki turystycznej „Małą” i „Dużą”.
Do tego czasu zdobywców odznak jest już kilkuset, a cieszy fakt,
że są to mieszkańcy całej Polski i nie tylko.
Teraz odświeżony projekt zyskał trzeci stopień odznaki
„Wielkiej”.
To nie lada gratka dla amatorów turystyki, którzy wędrując
po górach mogą potwierdzić ich znajomość wyjątkowymi trzema

stopniami odznaki. Na stopień mały należy potwierdzić 12 dowolnych miejsc z wykazu, na stopień duży 14 dowolnych miejsc z
wykazu, na stopień wielki 16 dowolnych miejsc z wykazu.
Wszelkie informacje i aktualności na temat projektu znajdują się na FB Stowarzyszenia https://www.facebook.com/Owl.
Mountains oraz na stronie www.gorysowie.org.
(opr.)
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Czym ogrzewasz swój budynek?
Zgłoś to do CENTRALNEJ EWIDENCJI EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
W Polsce największy wpływ na złą jakość powietrza, a tym samym na
zdrowie, ma zanieczyszczenie pochodzące z sektora bytowo-komunalnego. Stosowanie złej jakości opału czy używanie przestarzałych, niesprawnych kotłów tzw. kopciuchów, powoduje emitowanie do powietrza
szkodliwych dla zdrowia substancji. Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel
nieruchomości zobowiązany jest zgłosić źródło ciepła, którym ogrzewa
swoją nieruchomość.

1 MW. Kryterium wpisu budynku do
systemu pozostaje moc źródła, niezależnie
od formy prawnej użytkowania budynku,
tj. czy przez osobę fizyczną czy przez
przedsiębiorcę. Centralną Ewidencją Emisyjności Budynków zostaną więc objęte
również takie budynki jak małe lokalne

Proces składania deklaracji

Pierwszym uruchomionym elementem, który zacznie działać w systemie
będzie funkcjonalność umożliwiająca
składanie deklaracji (za pomocą prostego,
elektronicznego formularza) o użytkowanych źródłach ciepła lub spalania paliw.
Wprowadzony obowiązek złożenia deklaracji o użytkowanych źródłach ciepła i
spalania paliw stanowi niezwykle istotne
rozwiązanie dla organów samorządowych
– przez złożone deklaracje zostaną zinwentaryzowane wszystkie źródła ciepła
i spalania paliw, co w znaczący sposób
ułatwi funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego.

Jakie dane będą wprowadzane
do systemu?
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W systemie Centralnej Ewidencji
Emisyjności Budynków będą gromadzone
dane o budynkach, w zakresie eksploatowanych w nich lub na ich potrzeby: źródeł
ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej, źródeł energii elektrycznej oraz
źródeł spalania paliw, w rozumieniu art.
157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.), o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,
niewymagającego pozwolenia, o którym

Terminy dla właścicieli/zarządców

W ciągu 12 miesięcy dla budynków, w
których już istnieje źródło ciepła i spalania
paliw.
W ciągu 14 dni dla źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach nowo powstałych.

Co w przypadku kiedy właściciel
ma dwa źródła ogrzewania?

W deklaracji właściciel domu powinien
zgłosić wszystkie źródła ogrzewania.
Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie
nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł
spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o
wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz o centralnej ewidencji emisyjności
budynków oraz o ich przeznaczeniu i
wykorzystywanych w nich paliwach.

Jakie informacje będzie zawierała
deklaracja?

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji
deklaracja zawiera takie informacje jak:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz
adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

mowa w art. 181 ust.1 pkt 1 i 2 albo zgłoszenia , o którym mowa w art. 152 ust. 1
tej ustawy. Decydującym kryterium wpisu
budynku do systemu w przypadku kopciuchów pozostaje bowiem moc cieplna
źródła spalania paliwa – nie większa niż
nr 2
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2) adres nieruchomości, w obrębie
której eksploatowane jest źródło ciepła lub
źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości
źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw
oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub
zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).
Rolą Państwa jest stworzenie warunków umożliwiających podjęcie i realizację
strategicznych decyzji w zakresie ochrony
zdrowia obywateli i poprawy jakości
powietrza. Aby to osiągnąć, kluczowe jest
pozyskanie rzetelnych i weryfikowalnych
informacji na temat tego, czego Polacy
używają do ogrzania swoich domów i jaki
stosują opał. Dopiero zebranie tych informacji w jednej bazie, pozwoli na podjęcie
skutecznych działań mających na celu
poprawę jakości powietrza.

ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne,
pod warunkiem, że nominalna moc cieplna
wykorzystywanego źródła spalania paliw
nie przekracza 1 MW.
Opracowano na podst. mat. GUNB

5 medali wywalczyły SOWY

Wiktoria Szeliga na podium

12 czerwca w Kudowie Zdrój odbył się XXI Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy młodziczek, młodzików i
dzieci. Świetny występ zanotowały zawodniczki i zawodnicy ULKS SOWA Pieszyce, którzy zdobyli aż 5 medali.

14-15 maja w Pelpinie odbył się Ogólnopolski Turniej
Zapaśniczy im. K. Polca. MULKS JUNIOR Dzierżoniów
w zawodach reprezentowała pochodząca z Pieszyc
Wiktoria Szeliga w kategorii 54kg.

W walkach f inałowych
znalazły się Zuzanna Nieśpiałowska 26 kg, Urszula Madej
35 kg, Dawid Dolinny 30 kg
oraz Tomasz Kozieł.
Po bardzo emocjonujących
pojedynkach złote medale
wywalczyli Zuzanna Niespiałowska oraz Dawid Dolinny.

Srebrne krążki zdobyli Urszula
Madej oraz Tomasz Kozieł.
Brązow y k rążek przy padł
Miłoszowi Lewandowskiemu.
Zawody współfinansowane
ze środków Urzędu Miasta i
Gminy w Pieszycach.
(opr.)

Zawodniczka zwyciężyła
w 4 pojedynkach oraz odniosła
jedną porażkę zdobywając tym
samym brązowy medal.
- Cieszę się, że po raz
kolejny przywozimy cenny
krążek z bardzo trudnych zawodów. - komentuje Norbert War-

choł - trener. - Teraz czas na
krótki odpoczynek, a po nim w
dniach 21-30.05.2021 odbywać
się będzie kolejne zgrupowanie
Reprezentacji Polski z udziałem
Wiktorii Szeligi oraz Weroniki
Smaczyńskiej.
(opr.)

Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy z okazji Święta Konstytucji 3 Maja
W dniu 8 maja 2021 roku w Pieszycach odbył się X
Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy z okazji Święta
Konstytucji 3 Maja. Turniej miał za zadanie uczcić
rocznicę Święta Konstytucji 3 Maja oraz popularyzować
zapasy, dyscyplinę olimpijską na terenie Pieszyc oraz

powiatu dzierżoniowskiego. W zawodach uczestniczyło
237 zawodników z 24 klubów z Polski. Oficjalnego
otwarcia zawodów dokonał wiceburmistrz Pieszyce
Krzysztof Galiak.

Do hali Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach przyjechały 24
ekipy z Polski: MLKS Wisła Świecie, ZKS Koszalin, Mazowsze
Teresin, Husaria Fight Kozielice Pyrzyce, Piast Sieradz, Grunwald Poznan, UKS Zapasy Plewiska, UKS Niska Warszawa,
Gwardia Warszawa, Victoria Osielsko, UKS 28 Włyn Warta,
ZKS Gogolin, MOSM Tychy, Orzeł Namysłów, LUKS ORŁY
Namysłów, KS Lotnik Wrocław, WKS Śląsk Milicz, Rokita Brzeg
Dolny, Bizon Milicz, Wiatr Wołów, Opal Kudowa, JUNIOR
Dzierżoniów, IRON BULLS Bielawa oraz SOWA Pieszyce. Po
raz kolejny przyjechała reprezentacja WISŁY Świecie, która jest
z miasta partnerskiego. W dwóch kategoriach wiekowych startowały dzieci urodzone (2010-2014) oraz młodziczki i młodzicy
(rocznik 2007-2009).
Zapaśniczki i zapaśnicy z SOWY wywalczyły jeden srebrny
medal: Ula Madej do 32kg w dzieciach. Brązowe medale zdo-

były w dzieciach: Milena Dolinna, Karolina Żuławnik obie
25kg, Zuzanna Nieśpiałowska 28kg, Lena Sowińska 35kg oraz
w młodziczkach Marcelina Żuławnik 58kg. Na piątym miejscu
uplasowali się: Oliwia Międła 28kg i Dawid Dolinny 28kg. Sebastian Raczek 36kg -XIII miejsce, Tomek Kozieł 36kg-XIV m.
Współorganizatorami imprezy byli: Dorota Konieczna Enozel - Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce, ULKS SOWA Pieszyce. Zadanie było współfinansowane ze środków otrzymanych
z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Pieszycach oraz Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie.
Sponsorzy: Ekologiczne Centrum Odzysku Marek Drozdowski,
Fundacja Ziemia Sudecka, PROMASZ Mariola i Wiesław Berezicki, ROOMSTER.
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SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY PIESZYCE
Od 1 kwietnia br. na terenie całej Polski odbywa
się najważniejsze obowiązkowe badanie statystyczne
- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań
2021 (NSP 2021).
To czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara
się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”.
NSP obejmuje całą populację, co oznacza, że dane uzyskiwane w
wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli.
Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych,
jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności,
NSP jest jedynym źródłem danych.
Całkowite bezpieczeństwo danych zebranych w spisie zapewnia ustawa o spisie ludności. Wszystkie informacje uzyskane w
trakcie spisu chronione są tajemnicą statystyczną i będą wykorzystywane tylko wyłącznie do przygotowania zbiorczych opracowań
statystycznych. Oznacza to, że nie będzie możliwa identyfikacja
poszczególnych osób.
Narodowy Spis Powszechny Ludności Mieszkań 2021
jest prowadzony przede wszystkim metodą samospisu internetowego. Każdy mieszkaniec Polski jest zobowiązany samodzielnie
przeprowadzić samospis za pomocą specjalnej aplikacji dostępnej
od 1 kwietnia br. na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego pod adresem : http://spis.gov.pl
W sytuacji braku możliwości samodzielnego spisania się przez
Internet, można spisać się dzwoniąc na infolinię spisową pod numer
22 279 99 99 lub udać się do Urzędu Gminy, gdzie pracownik
biura spisowego pomoże wypełnić formularz na przygotowanym
stanowisku komputerowym.
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Z mieszkańcami będą też kontaktować się telefonicznie z
numeru 22 828 88 88 rachmistrzowie spisowi.
Spis powszechny przeprowadzany jest raz na 10 lat. Jest bardzo
ważny dla każdego z nas ponieważ dostarcza wielu cennych informacji o naszym społeczeństwie. Na podstawie danych zebranych
w spisie Gmina będzie mogła np. podejmować decyzje odnośnie
kształtowania polityki lokalnej, co przekłada się w efekcie na życie
mieszkańców naszej gminy.
Serdecznie dziękuję za udział w spisie, za przychylność,
wsparcie i pomoc w realizacji tego ważnego badania.
Pozdrawiam Państwa serdecznie

Na dziś decyzja odmowna, ale jest szansa
Do Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach wpłynęło
pismo z Polskiej Spółki Gazownictwa o odmowie określenia warunków przyłącza budynków zlokalizowanych
w Pieszycach przy ulicy Dolnej, Okrzei i Świdnickiej.
Gmina wystosowała pismo do spółki w oczekiwaniu zainteresowanych mieszkańców, którzy zgłosili chęć takiego działania
radnemu Tadeuszowi Kożuchowi. Działanie takie podjęte zostało
z inicjatywy radnego RM w Pieszycach, a jego podstawą ma
być m.in. umożliwienie zmiany systemu ogrzewania w domach
i mieszkaniach w tym rejonie na ekologiczne.
Jest szansa jednak, że niebawem sytuacja się zmieni, ponieważ Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. prowadzi obecnie
prace koncepcyjne związane z rozbudową sieci gazowej na tym
obszarze, polegające na zbadaniu zainteresowania mieszkańców,
a następnie na określeniu technicznych elementów związanych
z rozbudową gazociągów oraz przeprowadzeniu analizy eko-

nomicznej efektywności inwestycji. Te działania pozwolą na
podjęcie ostatecznej decyzji o realizacji rozbudowy systemu
gazowego. Zakończenie etapu tych prac przewidziane zostało
4 września 2021 r.
Jeżeli powstaną techniczne warunki przyłączenia zgłoszonych
nieruchomości do sieci, spółka poinformuje wnioskujących o
takiej możliwości.
(red.)
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A w naszym przedszkolu…
Święto Optymistycznego
Przedszkola

10 maja 2021 r. Przedszkole
Publiczne im. Marii Konopnickiej w Pieszycach obchodziło
„X Jubileuszowe Święto Optymistycznego Przedszkola”.
To Ogólnopolski Programu
Wychowania Przedszkolnego
autorstwa Ireny Dzierzgowskiej i Mireli Nawrot. Program skierowany jest do całej
społeczności przedszkolnej, a
więc dzieci, ich rodziców oraz
całego personelu przedszkola.
W wyniku jego realizacji
każde dziecko ma stworzone
optymalne warunki do wszechstronnego rozwoju w przyjaznym środowisku wspierającym je w drodze do sukcesu na
miarę jego możliwości.
Program składa się z siedmiu obszarów w kolorach
tęczy: czerwony to wychowanie, niebieski to optymistyczni
rodzice, fioletowy to promocja,
granatowy to optymistyczny
personel, pomarańczowy to
teoria inteligencji wielorakich,
zielony to umiejętności, żółty
to sukces każdego dziecka.
Wszyscy bardzo się starali
by to szczególne święto było
optymistyczne, wesołe i bardzo
kolorowe. W środę zaczęliśmy
świętowanie od wykonania
wspólnego „Optymistycznego
Hymnu”. Trzeba przyznać, że
wyszło nam to rewelacyjnie.
Tego dnia dzieci wraz z
Paniami nauczycielkami przygotowały wspólnie „Optymistyczny Plakat”, który przekazany został na ręce Pani Burmistrz Pieszyc Doroty Koniecznej-Enözel. Była to bardzo miła
i niezapomniana wizyta.
Kolejne dni również należały do tych optymistycznych.

Razem stworzyliśmy „Optymistyczną Bajkę Terapeutyczną w czasie pandemii” tym
samym staliśmy się autorami
jak i bohaterami naszej spisanej
przygody z nutką optymizmu.

czekało wiele niespodzianek.
Nadszedł czas na drugie śniadanie i obiadek. Tutaj w naszym
menu zagościł „Tęczowy talerz
witamin” oraz „Optymistyczny
obiad po śląsku”, dania które

dzieci z najmłodszych grup wraz
ze swoimi Paniami. Dystans,
który musiały pokonać mierzył
1,5 km. Następnie do biegu
przystąpiły czterolatki, pięciolatki i sześciolatki miały nieco

Później już było tylko bardziej kolorowo. Dzieci wraz
ze społecznością przedszkolną
całymi dniami przygotowywały
się do poniedziałku - 10 maja.
Świąteczny dzień rozpoczęło
uroczyste śniadanie – „Optymistyczny Stół ze Śląską Nutą”.
Dzieci samodzielnie robiły
kanapki, ale inne niż zwykle.
To było coś pięknego! Na
talerzach pojawiły się: kotki,
krasnoludki, kwiatki, roboty.
Następnie każda grup ubrana
w „Optymistyczne Kolor y”
pojawiła się na placu przedszkola
, by zacząć „X Ogólnopolskie
Święto Optymizmu”. Wszyscy w
wesołych humorach bawiliśmy
się przy optymistycznej muzyce.
Podziwialiśmy nasze „Optymistyczne rysunki”, którymi przyozdobiliśmy teren przedszkola.
Było głośno, kolorowo i
radośnie. Tego dnia na dzieci

sprawiły dzieciom dużo kolorowej i zdrowej radości.
Po całym dniu, każdy z
nas mógł usiąść i odprężyć
się na naszej „Optymistycznej
Ławeczce” pięknie przyozdobionej kolorowymi kwiatuszkami.
Wspaniale się bawiliśmy,
było optymistycznie. Mamy
nadzieje, że zaraziliśmy wszystkich NASTROJEM OPTYMISTYCZNYM!!

utrudnione zadanie, ponieważ
dystans jaki musiały pokonać
mierzył aż 3 km! Wszystkie
dzieci dzielnie pokonały wytyczony im dystans. Każdy mały
biegacz osiągnął swój zamierzony cel – dobiegł do mety z
wielkim uśmiechem na twarzy.
Za tak pięknie wykonane
zadanie każdy uczestnik maratonu otrzymał gratulacje, medal
oraz dyplom, z rąk samej Pani
Burmistrz Doroty Koniecznej
- Enozel. Dzieci dumnie na
piersi nosiły tak ciężko zdobyty
medal. W biegu wzięli również udział pracownicy przedszkola, strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej Piskorzów
oraz Rodzice. Po tak dużym
wysiłku fizycznym przyszedł
czas na słodki poczęstunek
oraz zabawy z zaproszonymi
gośćmi. Dzieci miały okazję
bawić się na torze przeszkód
przygotowanym przez Straż
Pożarną, dowiedzieć się jak
wyposażona jest karetka, mogli
porozmawiać z Panem Policjantem o bezpiecznym zachowaniu
się, jak również wsiąść do
niebieskiej rajdówki. Ten dzień
był pełen atrakcji. Do przedszkola wracaliśmy zmęczeni
ale i bardzo szczęśliwi.
PP nr 2

Ogólnopolski Maraton
Przedszkolaków

Dnia 01.06.2021 z okazji
Dnia dziecka nasze przedszkolaki wybrały się do Parku Miejskiego w Pieszycach, aby wziąć
udział w VII Ogólnopolskim
Maratonie Przedszkolaków.
Celem Maratonu Przedszkolaków pod hasłem „Sprintem do
Maratonu” było popularyzowanie biegów wśród dzieci, upowszechnianie zdrowego stylu
życia jak również aktywnego
spędzania czasu. Uroczystość
rozpoczęła się o godzinie 9.00
odśpiewaniem „Hymnu sprintem do maratonu” po czym Pani
Dyrektor Barbara Pryczek przywitała zebranych przedszkolaków oraz Gości i nasz przedszkolny maraton został oficjalnie otwarty. Biegi rozpoczęły
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WSPÓŁFINANSOWANE Z BUDŻETU GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
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