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Szkoła Podstawowa Nr 1
z imieniem Pieszyckiej Harcerskiej
Organizacji Podziemnej
9 listopada w Centrum Kultury w Pieszycach odbyła
się uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 1 imienia Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej.
Wydarzenie rozpoczęto od odśpiewania hymnu Polski, przywitania gości i pocztów sztandarowych, a pieszyczanin - prof.
dr hab. Jan Kęsik z Instytutu Historycznego Uniwersytetu
Wrocławskiego przybliżył działalność młodych ludzi z Pieszyc,
którzy w styczniu 1951 roku skazani zostali przez komunistyczny
sąd na wieloletnie więzienie za wierność ideałom polskiego harcerstwa, nie zgadzających się na działania upodabniające ZHP do
organizacji sowieckich pionierów.

W kolejnym punkcie Ryszard Kondrat - przewodniczący
Rady Miejskiej Pieszyc odczytał uchwałę o nadaniu Szkole
Podstawowej Nr 1 imienia Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji
Podziemnej, po czym przekazał dokument na ręce Magdaleny
Skrzypczak, dyrektor szkoły.
Dalsza część uroczystości, to ceremonia przekazania sztandaru, który wcześniej został poświęcony. Rodzice przekazali go
dyrektor szkoły, a ta pocztowi sztandarowemu uczniów. Następnie
zebranym przybliżony został nowy symbol szkoły. Na jednym
płacie sztandaru, na czerwonym tle znajduje się biały orzeł w
koronie oraz napis „Młode serca i umysły Ojczyźnie”, na drugim
- na zielonym tle - krzyż harcerski oraz nazwa szkoły.
Po prezentacji, uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie na
otrzymany sztandar, a zaproszeni goście wygłosili okolicznościowe przemówienia i złożyli gratulacje.

O organizacji

Pieszycka Harcerska Organizacja Podziemna działała w
latach pięćdziesiątych XX wieku. Organizacja skupiała w swoich
szeregach młodych ludzi-dziewczęta i chłopców w wieku 15-19
lat. Byli to głównie uczniowie pieszyckich szkół. Organizacja

powstała w czasach bardzo trudnych ze względu na przemiany
ustrojowe. Początkowo harcerze działali legalnie, a następnie ze
względu na to, że władze ludowe przekształciły niezależny zwią-

zek harcerski w komunistyczną organizację Związek Młodzieży
Polskiej, pieszyccy harcerze pozostający wiernymi swoim dotychczasowym ideałom, zmuszeni byli działać w konspiracji.
Młodzi ludzie za swój bunt ponieśli bardzo wysoką cenę.
Jednej nocy kilkunastu harcerzy zostało aresztowanych i osadzonych w więzieniu w Dzierżoniowie. W wyniku procesu, który
miał charakter polityczny, siedmiu młodych bohaterów otrzymało

wyroki od 5 do 10 lat. Skazani zostali osadzeni w zakładzie
karnym w Jaworznie, skąd byli kierowani do pracy przy budowie
cd. na str. 2

cd. ze str. 1
bloków, a następnie przy budowie kopalni. Jeden z bohaterów
stracił życie w imię patriotyzmu i ideałów, które wyznawał.
W 1956 roku, w wyniku odwilży politycznej, harcerzom
przywrócono wolność, która jednak okupiona była szykanami,
niemożnością znalezienia pracy, czy też zdobycia wykształcenia.

SENIOR+ w Pieszycach i przedstawicielom Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów w Pieszycach. W trakcie uroczystości
dokonano m.in. uroczystego otwarcia Mostu Niepodległości,
odsłonięcia okolicznościowej mozaiki, a występy artystyczne
zwieńczyło niesamowite widowisko laserowe przedstawiające
drogę Polski do niepodległości.
oprac. na podst. Doba, Tv Sudecka, SP Nr 1

Zostaw wiadomość dla pokoleń
w kapsule czasu!
Jeszcze do 10 grudnia 2018 r. możesz przekazać nam
materiał, który Twoim zdaniem powinien znaleźć się
w kapsule czasu. Jej zakopanie planujemy w grudniu
2018 r. w Pieszyckim Panteonie Pamięci. To kolejne
wydarzenie, które odbędzie się w Gminie Pieszyce
w ramach obchodów 100-rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości.
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Nadanie imienia Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji
Podziemnej jest dla Szkoły Podstawowej Nr 1 nobilitacją i
doniosłym aktem uczczenia pamięci „Niezłomnych Harcerzy”
oraz okazją do uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości.
Przyjmując za patrona szkoły - Pieszycką Harcerską
Organizację Podziemną, której członkowie reprezentowali wartości kształtujące osobowość, stanie się dla współczesnych uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieszycach wzorcem patriotyzmu i
miłości do ojczyzny, szczególnie tej lokalnej, wzorcem przejętym
po ówczesnych uczniach, dla których „Bóg, Honor, Ojczyzna”
stanowiły credo życiowe.

W stulecie

Kapsuła czasu to metalowa puszka o wysokości 32 cm i szerokości 10 centymetrów. Kapsuła zostanie zakopana przy Panteonie
Pamięci na lata. Na jak długo? – Tego nie wiemy. Nie planujemy jej
wykopywać i otwierać – mówi Henryk Chojnacki – koordynator
projektu. - Mamy nadzieję, że kiedyś znajdą ją mieszkańcy naszej
miejscowości i zobaczą, jak wówczas wyglądało ich najbliższe
otoczenie, o czym rozmawiali ludzie, co pisało się w lokalnych
mediach.
Kapsuła to forma przekazania przyszłym pokoleniom tego,
co otacza nas na co dzień. Najczęściej wkładanymi przedmiotami
do takich kapsuł są obecne monety, zdjęcia, widokówki, aktualne
wydania gazet czy inne zapiski, dokumenty bądź ciekawe teksty.
Ze względu na ograniczone miejsce, większość przekazanych
przedmiotów zostanie zdygitalizowana i umieszczona w kapsule
czasu na nośniku cyfrowym.

Święto Niepodległości w Pieszycach rozpoczęła msza
święta w intencji ojczyzny oraz tradycyjne spotkanie w
Pieszyckim Panteonie Pamięci, gdzie odbyły się przemó-

wienia i złożono symboliczne wiązanki kwiatów. Na uwagę
i pochwałę zasługują uczestniczące w uroczystości liczne
delegacje dzieci i młodzież z pieszyckich szkół i przedszkoli.
W godzinach popołudniowych delegacja z Pieszyc uczestniczyła w powiatowych obchodach Święta Niepodległości.
Dziękujemy za udział w obchodach uczniom ze Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Pieszycach, którzy wystąpili również na
scenie w dzierżoniowskim rynku oraz licznej delegacji z klubu
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Przypominamy! Materiały, które chcą Państwo umieścić w
kapsule, proszę przekazywać do 10 grudnia 2018 r. do Referatu
Promocji Gminy Pieszyce, ul. Mickiewicza 10 (tel. 74 836 72 47,
e-mail: promocja@pieszyce.pl).
Organizatorami projektu są: Stowarzyszenie Gór Sowich
„PASJONAT”, Miejska Biblioteka Publiczna – Centrum
Kultury w Pieszycach oraz Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach.
(red.)

Co z budynkiem „hotelu” w Pieszycach?
Trwają rozmowy z Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Dzierżoniowie i ocena realnych możliwości celem przygotowania budynku przy
ulicy Kościuszki 6 na mieszkania lokatorskie. Budynku, który od wielu lat
pozostawiony sam sobie popada w coraz większą ruinę.
Obiekt znajduje się w centrum miasta i
poprawa jego wizerunku znacząco wpłynie
na zmianę najbliższego otoczenia.
Za chwilę staniemy również przed faktem
przeprowadzki Przedszkola Publicznego nr

2 z dwóch budynków do nowo budowanej
placówki. Co będzie działo się z tymi budynkami? Budynki zostaną przeznaczone na
cele mieszkaniowe.
(red.)

WYBORY SAMORZĄDOWE 2018 - wyniki

Możesz pomóc

Wybory Burmistrza Miasta i Gminy
Pieszyce
Liczba głosów uprawnionych do
głosowania - 7564
Liczba wyborców, którym wydano karty
do głosowania - 3922
Liczba głosów ważnych - 3844

Okręg wyborczy nr 8
SADECKI Tadeusz - 80
RACZEK Grzegorz Paweł - 131

Przed nami zima, w związku z tym
należy zadbać o te osoby, które nie
mają stałego miejsca zamieszkania i
wesprzeć bezdomnych i potrzebujących mieszkańców Gminy Pieszyce.

KONIECZNA-ENÖZEL Dorota - 2634
OBAL Mirosław Janusz - 1210

Okręg wyborczy nr 10
KORDIAK Urszula Kazimiera - 102
PAPAJ Kamil Remigiusz - 78

Wybory do Rady Miejskiej
Liczba wyborców uprawnionych do
głosowania - 7564
Liczba wyborców, którym wydano karty
do głosowania - 3922
Liczba głosów ważnych - 3812

Okręg wyborczy nr 11
PIĄTEK Dariusz Michał - 71
HAŁUSZKO Anita - 185

Okręg wyborczy nr 1
KOŁT Daniel Wojciech - 137
KOŻUCH Tadeusz Antoni - 157
Okręg wyborczy nr 2
PLUTA Piotr Jan - 76
MOŹDZIERZ Małgorzata - 119
Okręg wyborczy nr 3
JANKOWSKI Krzysztof Roman - 52
KONDRAT Ryszard - 122
Okręg wyborczy nr 4
KWIATKOWSKI Piotr - 104
SUCHY Piotr - 151

Okręg wyborczy nr 9
DUMA Katarzyna Małgorzata - 83
CHOJNACKI Henryk - 124

Okręg wyborczy nr 12
TULEJ Krzysztof - 156
DYMKOWSKI Marek Andrzej - 107

Prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację osób bezdomnych, samotnych i starszych. Pomóc mogą
Państwo poprzez zgłaszanie miejsc przebywania osób bezdomnych oraz innych
przypadkach w których widoczna jest
potrzeba udzielania schronienia, odzieży
lub ciepłego posiłku.
(opr.)
Adresy oraz telefony do których
można kierować zgłoszenia:

Okręg wyborczy nr 13
MIĘTKIEWICZ Marek Jakub - 50
SOBECKI Czesław - 108
OLEKSIAK Zdzisław Józef - 78
Okręg wyborczy nr 14
KOLIS Anna Małgorzata - 109
ŁUNIEWSKI Adam Krzysztof - 209
Okręg wyborczy nr 15
PLISZKA Piotr Paweł - 120
OPALSKI Benedykt - 281

 środek Pomocy Społecznej w
O
Pieszycach
ul. Kopernika 124
tel. 74 836 52 45
(w godzinach pracy)
Urząd Miasta i Gminy Pieszyce
ul. Kościuszki 2
tel. 74 836 72 64
(w godzinach pracy Urzędu
Miejskiego)
Kierownik Wydziału
Zarzadzania Kryzysowego
– Andrzej Zwierzyna 693-607-581
(całodobowo)
Posterunek Policji w Pieszycach
ul. Kościuszki 18a
tel. 74 836 53 07
(w godzinach pracy)
997 (całodobowo)

Okręg wyborczy nr 5
OBAL Mirosław Janusz - 108
KOWALCZYK Aleksandra Agnieszka
- 139
Okręg wyborczy nr 6
WAGNEROWSKA Monika Justyna - 97
KARPIERZ Stanisław - 234
Okręg wyborczy nr 7
GÓRSKI Sławomir Bronisław - 152
ROSIŃSKI Marek - 92
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Z okazji Dnia Seniora wszystkim pieszyckim Seniorom
życzymy zdrowia, spełnienia marzeń i wielu chwil radości.

Pieszyce nie są najbiedniejszą
gminą w Polsce
W ubiegłym roku na 1482 miejscu, a teraz na 1406 (na
2478) znajduje się Gmina Pieszyce w najnowszym rankingu najbiedniejszych i najbogatszych gmin w Polsce.
Tak wynika z danych Ministerstwa Finansów. Z kwotą
wpływów podatkowych na poziomie niemal 32 tys. zł
na jednego mieszkańca najbogatszą gminą w Polsce
pozostaje Kleszczów.

W Związku Emerytów

W Kamionkach

Dnia 16.10.2018 r. w
Związku Emerytów zorganizowano spotkanie z okazji Dnia
Seniora połączone z pożegnaniem lata.
Na spotkanie przybyło
liczne grono członków związku
oraz zaproszeni goście.
Spotkanie przebiegało w
przemiłej atmosferze. Były
kiełbaski, kaszanka a także
słodycze, wszystkich obecnych zabawiał swoim przedstawieniem kwartet związkowy.
Wszyscy świetnie się bawili.
Przewodnicząca PZERiI
Elżbieta Pluta

W Piskorzowie
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Pieszyce - Gmina przyjazna seniorom
W magazynie „Głos Seniora” opublikowana została
lista gmin przyjaznych seniorom. To gminy w których
można m.in. wyrobić Ogólnopolską Kartę Seniora.
Wśród wymienionych jest również Gmina Pieszyce.
Program Ogólnopolskiej
Karty Seniora stale się rozwija.
W całej Polsce jest już ponad
1400 przedsiębiorców wspierających program, w powiecie
dzierżoniowskim jest ich 36.
Gmina Pieszyce przystąpiła
do programu w 2017 roku.
Do tej pory Kartę Seniora w
Pieszycach wyrobiło blisko 250
mieszkańców. Wydanie karty i
korzystanie z niej jest i będzie
bezpłatne. Jeżeli są Państwo

zainteresowani uzyskaniem
takiej karty zapraszamy do
Referatu Promocji Gminy
Pieszyce (ul. Mickiewicza 10,
I piętro, w godzinach pracy
UMiG). Pracownicy Referatu
Promocji pomogą Państwu
wypełnić wniosek i przekażą
ulotkę z podmiotami udzielającymi różnych bonifikat dla
posiadaczy Kart Seniora.
(red.)
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Ministerstwo Finansów
o pu bl i kowa ło w s k a ź n i k i
dochodów podatkowych w
przeliczeniu na jednego mieszkańca dla poszczególnych
gmin. Podstawę tych prognoz,
służących do obliczenia tzw.
janosikowego, stanowią dane o
dochodach podatkowych gmin
za 2017 r. (według stanu na 30
czerwca 2018 r.). Średnia kwota
wpływów podatkowych na
jednego mieszkańca w kraju to
1790,33 zł. W Gminie Pieszyce
kwota ta wzrosła z 1052,62 zł/
osobę w 2017 r. do 1168,82 w
aktualnym rankingu.
- To cieszy, ale przed nami
jeszcze wiele do zrobienia –
komentuje ten fakt Dorota
Konieczna – Enozel – burmistrz Pieszyc. – Widmo i
hasło Pieszyc, jako najbiedniejszej gminy w Polsce, które
nasze miasto otrzymało kilka
lat temu, zostaje zatarte.
Ciężko na to pracujemy każdego dnia. Wiele udało się
zrobić, ale wiele do zrobienia
jeszcze przed nami. Poprawiają się warunki życia, poprawia się postrzeganie Pieszyc.
To proces, który trwa.
Rekordzistą pod względem dochodów jest gmina
wiejska Kleszczów, w której
na jednego mieszkańca przy-

pada 31 910,49 zł. Jest to efekt
wysokich wpływów z podatku
od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej. Na terenie gminy
zlokalizowane są bowiem:
Kopalnia Węgla Brunatnego
Bełchatów oraz największa w
Polsce i Europie elektrownia
opalana węglem brunatnym Elektrownia Bełchatów.
Na drugim miejscu wśród
najzamożniejszych gmin uplasowała się Rząśnia (woj. łódzkie). Wpływy z podatków dały
jednostce 8 474,42 per capita.
W pierwszej trójce znalazła
się ponadto gmina Kobierzyce
(woj. dolnośląskie), z dochodem w wysokości 6 427,88 zł
na jednego mieszkańca.
Najbiedniejszą gminą w
Polsce jest Potok Górny, gdzie
gminną kasę zasiliło 406,76
zł w przeliczeniu na jednego
mieszkańca. Wśród gmin o
najniższych dochodach znalazły się ponadto: Przytuły
w woj. podlaskim (436,93 zł),
Lipnica Wielka w woj. małopolskim (454,26 zł), Rościszewo w woj. mazowieckim
(469,99 zł), Turośl w woj.
podlaskim (473,87 zł) oraz
Kazanów w woj. mazowieckim
(498,11 zł).
(red.)

Pierwsza sesja nowej Rady Miejskiej 2018 – 2023
W środę 21 listopada 2018 r. odbyła się pierwsza
sesja Rady Miejskiej Pieszyc VIII kadencji. W sali
widowiskowej Centrum Kultury spotkali się radni oraz
zaproszeni goście.
Sesję rozpoczął radny
senior Tadeusz Kożuch. W
trakcie uroczystej części sesji
Przewodnicząca Miejskiej
K o m i s j i Wy b o r c z e j w
Pieszycach Janina Cieśla
przedstawiła informację na
temat przebiegu i wyniku
wyborów do Rady Miejskiej
na terenie Gminy Pieszyce,
a następnie wręczyła radnym
zaświadczenia potwierdzające
wybór do RM. Po wysłuchaniu
hymnu państwowego radni
złożyli ślubowanie i przystąpili do pracy. Rajcy wybrali
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego RM. Funkcje te,
podobnie jak w latach 2014 –
2018, pełnić będą odpowiednio
Ryszard Kondrat i Stanisław
Karpierz.
Zaświadczenie potwierdzające wybór Burmistrza
Miasta i Gminy Pieszyce
otrzymała również Dorota
Konieczna – Enozel, która
złożyła ślubowanie na kolejną
– 5-letnią kadencję samorządu.
W takcie roboczej części
sesji podjęto uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminy
Pieszyce, powołania składów
osobowych stałych komisji
Rady Miejskiej w Pieszycach
i ich przewodniczących,
wiceprzewodniczących oraz
powołano doraźną Komisję
Statutową.
(red.)

Przewodniczący Rady
Miejskiej Pieszyc – Ryszard
Kondrat
Zastępca Przewodniczącego
Rady Miejskiej Pieszyc –
Stanisław Karpierz
Stałe Komisje Rady Miejskiej w Pieszycach
Komisja Rewizyjna
1) Henryk Chojnacki
– przewodniczący
2) Anita Hałuszko
3) Urszula Kordiak
4) Adam Łuniewski
5) C
 zesław Sobecki
- wiceprzewodniczący

 omisja Skarg, Wniosków
K
i Petycji
1) Henryk Chojnacki
2) Aleksandra Kowalczyk
– wiceprzewodnicząca
3) Piotr Suchy
– przewodniczący
4) Grzegorz Raczek
 omisja Budżetu
K
i Rozwoju
1) Ryszard Kondrat
2) Aleksandra Kowalczyk
3) Tadeusz Kożuch
4) Adam Łuniewski
- przewodniczący komisji
5) Benedykt Opalski
- wiceprzewodniczący
6) Piotr Suchy
7) Krzysztof Tulej
Komisja Edukacji, Sportu,
Turystyki i Promocji Gminy

Komisja Zdrowia, Pomocy
Społecznej, Ochrony
Środowiska, Rolnictwa
i Porządku Publicznego
1) Sławomir Górski
2) Urszula Kordiak
3) Tadeusz Kożuch
4) Małgorzata Moździerz
- przewodnicząca
5) Grzegorz Raczek
6) Piotr Suchy
- wiceprzewodniczący
7) Krzysztof Tulej
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Defibrylator w OPS Pieszyce i na Wielkiej Sowie
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach w
związku z realizacją licznych zadań własnych oraz
zleconych m.in. programem 500+ , 300+, obsługuje już
ponad 1000 rodzin z terenu naszej Gminy.
W budynku oprócz
OPS znajduje się Świetlica
Środowiskowa „Tęcza” dla
dzieci oraz klub Senior+ zrze-

1) Henryk Chojnacki
2) Sławomir Górski
3) Anita Hałuszko
– przewodnicząca
4) Stanisław Karpierz
5) Małgorzata Moździerz
– wiceprzewodnicząca
6) Benedykt Opalski
7) Czesław Sobecki

szający już ok. 50 klubowiczów,
swoją siedzibę mają także harcerze. Codziennie z budynku
korzysta kilkadziesiąt osób.

Dost r zegają c t e n fa k t
Fundacja Salus Pro Familia
zdecydowała się na przekazanie nam w ramach darowizny
defibrylatora AED. Służy on
do podania impulsu lub szeregu
impulsów elektrycznych, które
powodują wznowienie pracy
serca w przypadku jej zatrzymania. Dzięki użyciu AED
szanse na przeżycie osoby u
której doszło do zatrzymania
akcji serca wzrastają do 70%.
Defibrylator zamontowany
został także na Wielkiej Sowie.
Kierownik OPS w Pieszycach
Agnieszka Koźmińska
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Polowania
zbiorowe
Nadleśnictwo Świdnica
i n fo r m uje , ż e w d n i a c h
07.12.2018 r. i 20.12.2018 r.
planuje na terenie obwodu
ł o w i e c k i e g o 333 (O H Z
Bielawa) zorganizować polowania zbiorowe. Planowana
godzina rozpoczęcia polowań
– 8:00, a zakończenia – 14:00.
Miejsce polowania w dniu
07.12.2018 r. – teren Leśnictwa
Pieszyce i Bielawa. Miejsce
polowania w dniu 20.12.2018
r. – teren Leśnictwa Jodłownik
i Pieszyce.

Weź udział w konkursie
„KORZENIE MOJEJ RODZINY”

Masz zegar z Pieszyckiej Fabryki
Zegarów? – pochwal się nim!

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej
i Byłych Więźniów Politycznych koło w Pieszycach
oraz Szkoła Podstawowa nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach zapraszają do udziału w konkursie pn. „KORZENIE MOJEJ
RODZINY”.

Pieszycka Fabryka Zegarów, to część historii Pieszyc,
o której nie wszyscy wiedzą i nie wszyscy pamiętają. Znajdowała się przy ulicy Sienkiewicza 2. Fabryka powstała
na mocy Zarządzenia Ministra Przemysłu Ciężkiego z
dnia 31 grudnia 1949 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa
państwowego pod nazwą „Pieszycka Fabryka Zegarów”.

Celem konkursu jest m.in.
popularyzacja historii Pieszyc
poprzez przedstawienie dziejów mieszkańców przybyłych
ze wszystkich zakątków Polski
i świata oraz poznanie własnych korzeni, propagowanie
lokalnego patriotyzmu i zbliżenie pokoleń.
Udział w konkursie mogą
brać udział uczniowie, mieszkańcy miasta i Gminy Pieszyce
ora z wsz yscy z wią za n i z
naszym miastem.
Konkurs odbędzie się w dwóch
kategoriach: dzieci do 16 lat, młodzież powyżej 16 lat i dorośli.

Pieszycka fabr yka była
oddziałem Świebodzickiej
Fabryki Zegarów sygnowana
sową na trzech trójkątach, symbolach dokładności mikronowej.
W fabryce produkowali zegary
wahadłowe, później balansowe.
Produkcja zegarów trwała do
połowy lat 60-tych XX wieku.
Zegary ze zdjęć to część
naszej kolekcji. Trafiają do nas
w różnym stanie. Dbamy, aby

Laureaci konkursu otrzymają bony towarowe w wysokości: I miejsce 400 zł, II miejsce 200 zł, III miejsce 100 zł.
Termin składania prac konkursowych upływa 25 lutego
2019 r. (prace należy składać osobiście w sekretariacie
szkoły). Rozstrzygnięcie konkursu dokona Jury złożone z
przedstawicieli organizatorów
konkursu do 15 marca 2019 r.
Szczegóły dotyczące konkursu w załączonym regulaminie.
(red.)

„CZERWIEŃ TO MIŁOŚĆ, BIEL SERCE CZYSTE
- PIĘKNE SĄ NASZE BARWY OJCZYSTE”
6

W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę,
w Przedszkolu Publicznym nr 2 w Pieszycach odbyły się różne wydarzenia: konkurs plastyczny dla dzieci i rodziców, konkurs piosenki patriotycznej, patriotyczny
konkurs recytatorski, quiz wiedzy patriotycznej, koncert pieśni patriotycznych
„Dorośli dzieciom”, a także uroczystość przedszkolna „Świętujemy 100 – lecie
odzyskania niepodległości.
Z okazji uczczenia tej
wyjątkowej rocznicy, w piątek
9 listopada 2018 roku dzieci
wraz z wychowawczyniami
u c z e s t n i c z yl i w M a r s z u
Niepodległościowym „biało –
czerwoni” do miejsca Panteonu
Pamięci Narodowej, na miejscu
przywitał nas Pan Arkadiusz

nadal cieszyły oko i słuch.
Jeżeli są Państwo w posiadaniu zegarów z Pieszyckiej
Fabryki Zegarów i chcą się nimi
pochwalić, z chęcią zrobimy im
zdjęcie i pokażemy je mieszkańcom Pieszyc. W tym celu
prosimy o kontakt z Referatem
Promocji Gminy Pieszyce pod
nr tel. 74 836 72 47 lub e-mail:
promocja@pieszyce.pl.
(red.)

Zaruski – Sekretarz Miasta.
O godz. 11.11 wspólnie
od śpiewaliśmy 4 z w rot k i
Hy m nu Pa ń st wowego w
ramach akcji „Rekord dla
Niepodległej” odpowiadając
na zaproszenie Pani Minister
Edukacji Narodowej oraz Rady
Dzieci i Młodzieży przy MEN.
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Celem wszystkich działań, wydarzeń i projektów
edukacyjnych w przedszkolu
jest kształtowanie patriotyzmu, miłości i szacunku do
Ojczyzny, umiłowanie wolności oraz upamiętnienie bohaterów narodowych.
PP nr 2

PODZIĘKOWANIE
Dyrektor
Przedszkola Publicznego nr 2
w Pieszycach
wraz z rodzicami
składa
serdeczne podziękowania
s. Elżbiecie Wechterowicz
- dyrektorce Niepublicznego
Przedszkola Sióstr Salezjanek
za przekazanie krzesełek
dla dzieci
do grupy żłobkowej
w naszej placówce.
Dyrektor i Rodzice
PP nr 2

50 lat małżeństwa

Dofinansowanie na zmianę ogrzewania

50 lat temu Państwo Trawińscy przyrzekli sobie
wierność i nieskończoną miłość.

Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego
celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i
innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery
przez domy jednorodzinne.

5 listopada 2018 r. w pieszyckim Urzędzie Stanu Cywilnego
kolejna para odebrała gratulacje
z okazji jubileuszu Złotych
Godów. Jubilatom składamy
najserdeczniejsze gratulacje i
życzymy zdrowia i miłości na
dalsze lata wspólnego życia.
(red.)

Ważne! Wszystkie osoby, które
są mieszkańcami Gminy Pieszyce
i brały ślub 50 lat temu lub wcześniej, i nie otrzymały zaproszenia
na uroczystość Złotych Godów,
proszone są o kontakt z USC w
Pieszycach (tel.: 74 836 54 24).
Osoby, które brały ślub w
Pieszycach, ale mieszkają w
innych miejscowościach, powinny
zgłosić się do Urzędów Stanu
Cywilnego właściwych wg miejsca
zamieszkania.

Wśród najlepszych imprez
promujących region
W Trzebieszowicach w Zamku na Skale odbyła się gala
Plebiscytu Gospodarczego „Sudeckie Kryształy 2018”,
gdzie burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna Enozel odebrała dla Gminy Pieszyce dyplom za zajęcie 3 miejsca w
kategorii „Najlepsza impreza promująca region”.
Na g r o d ę o t r z y m a l i ś m y
za organizację zawodów pn.
Nartorolkowy weekend - UpHill
Gór Sowich i Sowiogórska Pętla.
Wyróżnienie otrzymała rów-

nież Halinówka z Rościszowa.
Wyróżnienie przyznano w kategorii „Najlepszy produkt regionalny”.
Serdecznie gratulujemy.
(red.)
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Program sk upia się na
wymianie starych pieców i
kotłów na paliwo stałe oraz
termomodernizacji budynków
jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.
Ma k sy mal ny możl iw y
koszt, od którego liczona jest
dotacja to 53 tys. zł.

Je śl i ko sz t y r e a l i z a c ji
inwestycji przekroczą 53 tys.
zł, dodatkowe koszty mogą
być dofinansowane w formie
pożyczki. Minimalny koszt kwalifikowany projektu to 7 tys. zł.
Szczegóły: www.mos.gov.
pl/czyste-powietrze

Turniej siatkówki
na 100 lat niepodległości
11 listopada 2018 roku w sali Zespołu Szkół im ks.
Jana Dzierżonia, Stowarzyszenie Salezjańskiej Organizacji
Sportowej SALOS Pieszyce było organizatorem turnieju
piłki siatkowej z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości w kategoriach damskich (mieszanych) i męskich.
W kategorii damskiej udział
wzięły 2 drużyny: II LO oraz
gospodynie SALOS Pieszyce
Dziewcząt (w składzie: Klaudia
Gołuch, Patrycja Włodara, Ola
Szwec, Amelia Frygies, Jula
Brzozowska, Mikołaj Tokarski,
Klaudia Moździerz). Po zaciętym pojedynku zwycięzcą został
zespół gospodarza czyli SALOS
Pieszyce Dziewcząt (25:15, 26:24).
W kategorii męskiej udział
wzięły 4 drużyny: Piorun, Faraon
Ziębice, STS Budzów, SALOS
Pieszyce (w składzie: Krzysztof
Jankowski, Leszek Przetocki,
Bartosz Grąz, Ryszard Głowacz,
M ich a ł Głowa cz , Ja rosław
Moździerz).
Turniej rozpoczął się przywitaniem przybyłych zawodników i

kibiców, a o godzinie 12 wspólnie
został odśpiewany Hymn Polski.
Stowarzyszenie przygotowało dla
wszystkich przybyłych zawodników i kibiców poczęstunek w
postaci 100 pączków z okazji 100lecia Odzyskania Niepodległości
oraz różne atrakcje. Turniej cieszył
się bardzo wysokim poziomem
pod względem sportowym jak i
kulturowym. Gra przebiegała w
atmosferze fair-play.
Organizatorzy składają serdeczne podziękowania przybyłym
zespołom i kibicom za świetną
atmosferę podczas całego turnieju.
Impreza współfinansowana była
ze środków Ministerstwa Sportu i
Turystyki, SALOS Pieszyce oraz z
Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce.
(opr.)

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
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Kudowa pokonana,
Pogoń mistrzem jesieni
Wygraną Pogoni Pieszyce 2-0 zakończył się ostatni w
2018 r. mecz podopiecznych trenera Sebastiana Gorząda.
boisku jak i w meczach wyjazdowych, za co dziękuje cały klub
w imieniu zawodników, trenera
oraz zarządu.
Mecz z Kudową:
Pogoń: Mróz, Drążczyk,
Stańko, Barczyk, Korzeniowski,
Jasiński, Gulik, Seb. Gorząd,
Rzepski, Dziuba (46` Buśko),
Sł. Gorząd
Bramki: Sławomir Gorząd
63` i 90`
Żółte kartki: Dziuba,
Gorząd, Gulik

fot.: Maciej Salamon

Tym razem nasza drużyna
pokonała innego beniaminka
rozgrywek, 3 drużynę w tabeli
Włókniarza Kudowa. Bilans
naszej drużyny w rundzie jesiennej to 37 punktów, 45 bramek
zdobytych, 12 straconych, 12
wygranych, 1 remis i 2 przegrane. W każdym meczu zawodnikom towarzyszyły cudowne
dzieciaki wyprowadzające
naszych zawodników i fantastyczna frekwencja na trybunach
zarówno w meczach na własnym

SOWY Pieszyce z medalami
W listopadzie w Dzierżoniowie odbył się XVIII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy dziewcząt oraz chłopców
w stylu wolnym. Był to turniej okolicznościowy z okazji
100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. W
zmaganiach uczestniczyło 105 zawodników z 12 klubów
z 4 województw oraz Czech.
Zawodniczki ULKS SOWA
Pieszyce osiągnęły następujące
wyniki:
- Złoty medal zdobyła
Wiktoria Szeliga 50 kg oraz
Oliwia Międła 21 kg,
- Brązowe krążki wywalczyły: Julia Nieśpiałowska
30 kg, Wanesa Międła 34 kg,

Milena Sawka 50 kg, Natalia
Zając 62 kg,
- Na V miejscu uplasowała
się Nikola Ostrowska 54 kg.
Wyjazd współfinansowany
ze środków Urzędu Miasta w
Pieszycach.
(opr.)

Wiktoria Szeliga – I m, Milena Sawka – III m – kat. 50 kg

8

nr 10 (282) / 2018

