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Projekty unijne
w gminie Pieszyce

Walczymy o milionowe środki
na inwestycje w Gminie Pieszyce

Gmina Pieszyce została sklasyfikowana na 538 miejscu na 2477
gmin w Polsce w zestawieniu pt.
„Ranking - projekty unijne w gminach”. Raport przygotowany został
na podstawie danych z Głównego
Urzędu Statystycznego, które dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie gminy.
- Zawsze mówiłam o tym, że pozyskiwane fundusze zewnętrze są podstawą
naszego rozwoju i realizacji wielu inwestycji – informuje Dorota Konieczna
– Enozel – burmistrz Pieszyc. - Jako
samorząd śledzimy możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych i przykładamy
wielką uwagę do tego, aby przygotować
skuteczne wnioski. Uważam, że udaje nam
się to całkiem dobrze.

Łączna wartość złożonych przez Gminę Pieszyce wniosków o dofinansowanie inwestycji przekracza 6,5 mln złotych. Dodatkowo wspólnie z gminami
Powiatu Dzierżoniowskiego złożyliśmy wniosek na kwotę 7 277 412,78 zł.

Dane GUS dotyczą wszystkich projektów realizowanych na terenie danej gminy
czy miasta. Podane liczby odnoszą się
do podpisanych umów o dofinansowanie
projektów unijnych i uwzględniają koszty
niekwalifikowalne. Są to fundusze ze
środków UE na lata 2014-2020, dostępne
w ramach krajowych programów operacyjnych, takich jak Infrastruktura i
Środowisko, a także programów regionalnych, po które mogą sięgać beneficjenci na
obszarze danego województwa.
(red.)
W związku z sytuacją epidemiologiczną
zmienia się formuła i sposób wydawania
„Gazety Pieszyckiej”, która w 2021 r. będzie
kwartalnikiem.
Kolejne numeru gazety ukażą się odpowiednio na koniec czerwca, września i w
grudniu przed Świętami Bożego Narodzenia.
(red.)

Staramy się pozyskać dotacje na następujące inwestycje:

Przebudowa ul. Bukowej - szacowany
koszt inwestycji 324 188 zł.

- Pieszyce Środkowe-Rościszów
droga dojazdowa do gruntów
rolnych - ul. Spacerowa
Długość drogi 0,6 km.
Szacowany koszt inwestycji 300 000 zł.
Dotacja celowa z budżetu Województwa
Dolnośląskiego.

- Rządowy Fundusz Inwestycji
Lokalnych – środki Funduszu
Przeciwdziałania COVID -19 dla
jednostek samorządu terytorialnego
Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej
– ulicy Kopernika - szacowany koszt
inwestycji 1 797 007,92 zł.
Przebudowa dróg wraz z kanalizacją deszczową ul. Biernackiego - szacowany koszt
inwestycji 782 168 zł.

- Maluch + 2021 dofinansowanie do funkcjonowania Żłobka
Miejskiego
Wnioskujemy o 453 219, 20 zł w ramach
Resortowego Programu rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (dziś
już wiemy o przyznaniu dotacji na poziomie 43 200 zł).
- Termomodernizacja budynku
Szkoły Podstawowej nr
1 i Niepublicznej Szkoły
Podstawowej z Oddziałami
Przedszkolnymi w Pieszycach
Projekt złożony w ramach Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego
Wnioskujemy o 2 198 514,56 zł.
- Fundusz Dróg Samorządowych
Przebudowa ul. Sportowej, etap III – szacowany koszt inwestycji 666 315 zł. (ten
sam wniosek został złożony do Rządowego
Funduszu Inwestycji Lokalnych),

Często staramy się o środki wspólnie
z naszymi partnerami, w tym przypadku
z sąsiadującymi gminami z powiatu
dzierżoniowskiego. Energooszczędne
oświetlenie uliczne na terenie Powiatu
Dzierżoniowskiego, to projekt partnerski
złożony wspólnie przez Gminę Pieszyce,
Bielawa, Niemcza, Piława Górna oraz
Gminę Miejską Dzierżoniów poprzez
Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
jako Lidera Projektu.
W Gminie Pieszyce projekt zakłada m.
in. wymianę starej infrastruktury świetlnej wraz z uzupełnieniem nowymi punktami świetlnymi. Wnioskujemy wspólnie
o 7 277 412,78 zł. (Dziś już wiemy o
dofinansowaniu tego zadania dla Gminy
Pieszyce w wysokości ponad 1,7 mln zł.).
(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 przy-

gotowany wspólnie przez samorządy
powiatu dzierżoniowskiego w ramach
(c.d. na str. 6)

DOFINANSOWANIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY PIESZYCE
- Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Pod koniec lutego ruszył nabór wniosków o udzielenie
dotacji ze środków budżetu gminy do wspierania przedsięwzięć związanych z wykonywaniem przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków, tj. na zakup lub zakup i montaż
urządzeń do oczyszczania ścieków bytowych w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do wód lub do ziemi zgodnie
z obowiązującymi przepisami prawa.
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Dotacja udzielona będzie osobom fizycznym, w przypadku likwidacji istniejącego zbiornika bezodpływowego, tzw.
„szamba”, będącymi właścicielami, współwłaścicielami (w
tym wspólnoty mieszkaniowe w rozumieniu ustawy z dnia 24
czerwca 1994 r. o własności lokali) nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Pieszyce, w rejonach gdzie
nie jest przewidywana budowa zbiorowej kanalizacji sanitarnej,
bądź podłączenie do istniejącego lub projektowanego systemu
kanalizacyjnego jest z przyczyn technicznych niemożliwe lub
ekonomicznie nieuzasadnione.
Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie kompletnego
i prawidłowo wypełnionego wniosku. Wszelkie działania
związane z tą dotacją, aby zostały zakwalifikowane do dofinansowania, powinny zostać podjęte po podpisaniu stosownej
umowy pomiędzy wnioskodawcą a gminą.
Wnioskodawca może uzyskać pomoc finansową na realizacje
przedsięwzięcia w wysokości do 50 % udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, lecz nie więcej niż: do 6 osób – 3.500 zł,
od 7 do 8 osób – 4.000 zł, od 9-12 osób - 4.500 zł, od 13-16 osób
– 5.500 zł, od 17 do 25 osób - 6.000 zł, od 26 osób – 6.500 zł.
Dofinansowaniu nie podlegają m.in. koszty sporządzonej
dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń
administracyjnych przewidzianych przepisami prawa; koszty
robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę,
koszty transportu, koszty likwidacji dotychczasowych urządzeń
do gromadzenia lub odprowadzania ścieków.

wania opartego na paliwie stałym węglowym na ogrzewanie
ekologiczne jak: elektryczne, gazowe i biomasa (ziarna zbóż,
słoma, pellety, wierzba energetyczna).
Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie kompletnego
i prawidłowo wypełnionego wniosku. Wszelkie działania
związane ze zmianą sposobu ogrzewania, aby zostały zakwalifikowane do dofinansowania, powinny zostać podjęte po podpisaniu stosownej umowy pomiędzy mieszkańcem a gminą.
Wnioskodawca może uzyskać dotację w wysokości 50 %
udokumentowanych i poniesionych kosztów na zakup nowego
źródła ciepła, jednak nie więcej niż 1500 zł.
Wnioski kompletne wraz z wymaganymi załącznikami należy
składać w formie pisemnej, na określonym formularzu wniosku,
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach lub przesyłać pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach, ul.
Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce.
Wszystkie niezbędne dokumenty można pobrać na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce oraz w Wydziale
Gospodarki Gruntami i Rolnictwa w Pieszycach (UMiG Pieszyce, I piętro).
Dofinansowania przyznawane będą wg kolejności składania
wniosków do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w budżecie gminy na rok 2021.
(opr.) / fot. Eko-styl.pl

Wszystkie aktualne i niezbędę informacje
o szczepieniach przeciw SARS-CoV-2-19
w Przychodni Miejskiej w Pieszycach znajdziecie
na stronie www.pieszyce.pl

- Dotacje na wymianę źródła ogrzewania

1 lutego 2021 r. ruszył nabór wniosków o udzielenie dotacji
ze środków budżetu gminy do trwałej zmiany systemu ogrze„Gazeta Pieszycka”
- Pismo Samorządu Mieszkańców
Wydawca:
Urząd Miasta i Gminy, 58-250 Pieszyce,
ul. T. Kościuszki 2, tel. 74 836 54 87,
www.pieszyce.pl; um@pieszyce.pl
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INFORMACJA

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

Budżet Gminy Pieszyce na 2021 r.
W trakcie grudniowej sesji Rady Miejskiej w Pieszycach przyjęty został budżet Gminy Pieszyce na 2021 r.
Po ostatnich korektach w
trakcie lutowej sesji Rady Miejskiej plan budżetu zakłada
dochody na poziomie 40 100
205 złotych. Dzięki pozyskanym dotacjom w ciągu roku
dochody mogą również się
zwiększać, co regulowane jest
zmianami budżetowymi przyjmowanymi na kolejnych sesjach
w ciągu roku.
Całkowite wydatki Gminy
Pieszyce, w tym jednostek
organizacyjnych (SP ZOZ Przychodnia Miejska w Pieszycach,
ZGM Pieszyce, OPS Pieszyce,
MBP-CK w Pieszycach, placówki oświatowe – SP nr 1 im.
PHOP, żłobek, przedszkole)

oszacowano na poziomie 42
285 991,27 zł. Deficyt budżetu
w wysokości 2 185 786,27 zł
zostanie sfinansowany poprzez
zaciągnięcie kredytu.
Wśród wydatków majątkowych (inwestycyjnych) zaplanowano m.in.: realizację inwestycji w ramach zdania pn. „Czesko
– polskie ścieżki do prehistorii,
od Geoparku UNESCO po
ezoik”, przebudowę dróg gminnych, wniesienie udziałów do
spółki Energia Komunalna Sp. z
o.o. i WiK Dzierżoniów, dotacje
celowe z budżetu na wykonanie przyłącza gazowego oraz
wewnętrznej instalacji gazowej
– Rościszów 73, wykonanie

przyłączy kanalizacji sanitarnej do budynków gminnych
i wspólnot mieszkaniowych,
zmiana systemu ogrzewania w
lokalach gminnych, adaptacja
budynku przy ul. Ogrodowej
79 na mieszkania komunalne,
budowę sieci wodociągowej,
kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Gminy Pieszyce, realizację programów

dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zmiany ogrzewania na
niskoemisyjne, modernizację
oświetlenia ulicznego. Zaplanowano również rozbudowę sali
sołeckiej w Kamionkach.
Łącznie wydatki majątkowe oszacowano w wysokości
prawie 5 200 000 zł.
(red.)

Mniej pasażerów w autobusach. Konieczne dopłaty z gmin
Pandemia, która trwa już rok wpłynęła na wiele dziedzin gospodarki. Zauważalna
jest też w komunikacji miejskiej. Autobusami podróżuje dużo mniej osób. Liczba
pasażerów w powiecie dzierżoniowskim ogromnie się zmniejszyła w roku 2020 w
stosunku do roku 2019, co wpłynęło na konieczność zwiększenia dopłat od gmin.
W 2019 roku ZKM Bie- 2020 r., kiedy to nastąpiło tów komunikacji miejskiej,
lawa przewiózł 3.822.288 zamknięcie szkół podstawo- gminy, będące w porozumieniu
pasażerów, natomiast w roku wych i średnich, nie realizo- z gminą Bielawa jako organi2020, liczba ta zmniejszyła wane były kursy szkolne. Do zatora transportu publicznego,
się do 2.316.712 pasażerów. dzisiaj, obowiązuje jedynie znacznie dopłaciły do rozliczeMa to oczywiście związek z roboczy rozkład jazdy auto- nia za 2020 r. Podział pokrycia
obostrzeniami dotyczącymi busów.
kosztów funkcjonowania komuCOVID – 19. Od początku panW związku z mniejszymi nikacji miejskiej dziś to 25%
demii bowiem, tzn. od marca dochodami ze sprzedaży bile- sprzedaż biletów, a pozostałą

Pracujemy nad Ponadlokalną Strategią Rozwoju
Aglomeracji Dzierżoniowskiej
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej, rozwój budownictwa, budowa nowych dróg
oraz inwestycje w „czyste powietrze” to kierunki zmian w Gminie Pieszyce, które wskazujecie Państwo jako pierwsze do realizacji. Tak mówią wyniki badania ankietowego
przeprowadzonego w ramach opracowania Ponadlokalnej Strategii Rozwoju Aglomeracji
Dzierżoniowskiej 2030. Nad jej przygotowaniem pracują samorządy Powiatu Dzierżoniowskiego przy współpracy z Instytutem Maxa Webera.
W tym celu na początku roku
prosiliśmy Państwa o wypełnienie elektronicznych ankiet skierowanych do poszczególnych
grup – oddzielnie do mieszkańców Gminy Pieszyce, organizacji
pozarządowych z terenu Gminy
Pieszyce i przedsiębiorców
działających na terenie gminy.
Kilka dni temu otrzymaliśmy
od Instytutu zebrane odpowiedzi w 117 ankietach. Wynika

z nich m.in., że najczęstsze
skojarzenia, jakie mają Państwo
związane z Gminą Pieszyce to:
dom, rodzina, przyjaciele, góry
i walory turystyczne. Blisko
40 % ankietowanych również
dobrze i bardzo dobrze oceniło
Pieszyce, jako miejsce do życia.
Prawie połowa mieszkańców
oceniła ofertę Gminy Pieszyce w
zakresie m.in. edukacji, kultury,
rekreacji i sportu oraz opieki

medycznej na poziomie 3 i 4 w
skali 5-cio stopniowej.
Jako kierunki zmam w
gminie najczęściej wskazujecie
Państwo zwiększenie atrakcyjności turystycznej, rozwój
budownictwa, budowę nowych
dróg oraz inwestycje w „czyste
powietrze”. Góry Sowie i turystyka są też najczęściej podawane jako pierwsze skojarzenie
i mocne strony całej Aglomeracji
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część wpłacają gminy. Dlatego
za 2020 r. Gmina Pieszyce
zapłaciła aż 1.448.371 zł.
(opr.)
Dzierżoniowskiej. Jako inwestycje, które Państwa zdaniem
powinny mieć pierwszeństwo
w naszej gminie, wymieniacie
najczęściej drogi, na równi odnawialne źródła energii i ścieżki
turystyczne, rowerowe oraz
tereny zielone i akweny wodne.
Również turystyka i strefa ekonomiczna to wskazane przez
ankietowanych oczekiwane
kierunki rozwoju Aglomeracji
Dzierżoniowskiej.
Wyniki ankiet pozwolą lepiej
opracować projekt Strategii
Rozwoju Aglomeracji Dzierżoniowskiej na lata 2021 – 2030,
który za kilka miesięcy zostanie
Państwu przedstawiony do konsultacji. Dziękujemy za udział w
badaniu ankietowym.
(red.)

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu
Na 27 stycznia każdego roku – czyli w rocznicę wyzwolenia byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau w 1945 roku ustanowiono Międzynarodowy Dzień Pamięci o
Ofiarach Holokaustu.
Dzień ten został ustanowiony przez
Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2005 r. W
tym dniu na całym świecie odbywają się
wydarzenia oraz inicjatywy upamiętniające wydarzenia sprzed lat.
W Polsce główne uroczystości Dnia
Pamięci o Ofiarach Holokaustu odbywają
się w Auschwitz-Birkenau i Warszawie
pod pomnikiem Bohaterów Getta. Także
w najbliższej okolicy nie brakuje miejsc
związanych jest z holokaustem. Dlatego w

miejscu zbiorowej mogiły ofiar obozu AL
Langenbielau I „Sportschule”, który znajdował się pomiędzy Dzierżoniowem a Pieszycami, władze gminy – Ryszard Kondrat
– Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc
i Krzysztof Galiak – Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Pieszyce oraz przedstawiciele
Stowarzyszenia Gór Sowich PASJONAT –
Państwo Bożena i Henryk Chojnaccy złożyli
symboliczną wiązankę kwiatów.
(red.)

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
1 marca w Pieszyckim Panteonie Pamięci Narodowej złożono wiązanki
kwiatów i zapalono znicze. W ten symboliczny sposób upamiętniono
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
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Kwiaty w imieniu władz samorządowych złożyli Krzysztof Galiak – zastępca
Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce oraz
Jadwiga Kowalska, Krystyna Szatkowska i Zdzisław Oleksiak – członkowie
Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych, Krzysztof Tulej
– radny Rady Miejskiej w Pieszycach oraz
członkowie Stowarzyszenia Pasjonat –
Bożena i Henryk Chojnaccy, Dariusz
Ostrowski i Zbigniew Tomaszczyk.
Mianem Żołnierzy Wyklętych określani są bohaterowie, „którzy w obronie
niepodległego bytu Państwa Polskiego,

walcząc o prawo do samostanowienia i
urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w
ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili
się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą
reżimowi komunistycznemu”1. Żołnierzy
Wyklętych określa się również „Żołnierzami Niezłomnymi ” lub „żołnierzami
drugiej konspiracji”.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych ustanowiony został przez Sejm
Rzeczypospolitej Polskiej w 2011 r.
(red.) na podst.: ipn.gov.pl

Blisko 120 000 zł na funkcjonowanie i działalność
lokalnych organizacji pozarządowych
Zakończyła się pierwsza w tym roku tura gminnych
otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Do rozdysponowania w pierwszej transzy dotacyjnej była kwota 120
000 złotych.
Komisja Konkursowa wybrała następujące oferty organizacji
na realizację zadań publicznych oraz przyznał im dotacje:
- z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:
a. Miejski Klub Sportowy Pogoń Pieszyce – 55 000 zł.,
b. Ludowy Klub Sportowy Boxmet Piskorzów – 25 000 zł.,
c. Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS RP – 11 000 zł.,
d. Uczniowski Ludowy Klub Sportowy Sowa Pieszyce – 10 000 zł.,
e. Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych – Sekcja
Pieszyce – 1 500 zł.
- z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
a. Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych
Więźniów Politycznych koło w Pieszycach – 6 000 zł.
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- z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym:
a. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd
Rejonowy w Pieszycach – 6 000 zł.
- z zakresu ochrony i promocji zdrowia oraz działania na
rzecz osób niepełnosprawnych:
- Polski Związek Niewidomych Koło Dzierżoniów – 4 000 zł.
Pierwsza tura ogłoszona została dla realizacji zadań w
trybie całorocznym. Druga tura, której ogłoszenie przewidziane
prawdopodobnie jest w kwietniu 2021 – dotyczyła będzie zadań
przewidzianych do realizacji w okresie wakacyjnym.
(red.)

Nowa książka prof. Jana Kęsika
„Prześladowania komunistyczne w Pieszycach
1945-1956. Studium terroru i prowokacji” to tytuł
najnowszej książki napisanej przez pochodzącego z
Pieszyc prof. dra hab. Jana Kęsika z Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydawcą publikacji jest Oddział Instytut
Pamięci Narodowej we Wrocławiu.
Książkę przesłaną przez
Naczelnika Oddziałowego
Biura Badań Historycznych we
Wrocławiu otrzymała również
bur mistrz Pieszyc Dorota
Konieczna - Enozel.
Ja k m ów i s a m a u t o r,
książka koncentruje się na tych
działaniach lokalnej społeczności, które były zorganizowanymi próbami obrony niepodległego bytu oraz reakcjach na
to ze strony komunistycznego
aparatu władzy. Poczynając od
drugiego rozdziału, każdy z
nich opowiada o działalności
konkretnej organizacji działającej w Pieszycach, natomiast
pierwszy jest próbą nakreślenia
powojennych realiów w Pieszycach. Szczególny nacisk
położony został na relacje
polsko-żydowskie i walkę z
miejscowym Kościołem.
Książka nie jest adresowana wyłącznie dla mieszkańców Pieszyc i okolic. Jest

próbą pokazania w szerszym
wymiarze, choć na jednostkow y m p r z yk ł a d z ie, ja k
wyglądała działalność antykomunistyczna na ziemiach
poniemieckich świeżo przyłączonych do Polski.
Pozycję możecie nabyć
drogą wysyłkową poprzez
stronę internetową https://ipn.
poczytaj.pl
za Doba.pl

Nowe ulice w Gminie Pieszyce
Jeżynowa, Pogodna i Miodowa to nazwy ulic, które
w 2020 r. pojawiły się na terenie gminy Pieszyce.
Nadania nazw dla ulic jest konsekwencją rozwoju
mieszkalnictwa w naszej Gminie, co z kolei wiąże się
z koniecznością oznaczenia powstającej zabudowy.
Nowo nazwane ulice są
odcinkami dróg wewnętrznych. Przy wyborze nazw
kierowano się przede wszystkim propozycjami mieszkańców. Następnie radni miejscy
wybierają konkretną nazwę i
podejmują uchwałę o nadaniu
nazw nowym ulicom podczas
sesji Rady Miejskiej.
Ulica Jeżynowa zlokalizowana jest w górnej części
Piskorzowa w bliskim sąsiedztwie ulic Grzybowej i Jagodowej, które powstały kolejno w
latach 2016 i 2018.
Ulica Pogodna znajduje się
w Pieszycach w pobliżu ulicy

Wnioski na kontynuację
świadczenia 500+
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Od 1 lutego elektronicznie, a od 1 kwietnia 2021 r.
w formie papierowej należy składać wnioski na kontynuację świadczenia 500+. Świadczenie wychowawcze
przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez
względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Wnioski o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego można składać online
(poprzez kanał bankowości
elektronicznej, portal Emp@
tia lub portal PUE ZUS) oraz
drogą tradycyjną (po uprzedniej rezerwacji terminu).
Od 1 lipca 2019 r. prawo
do świadczenia wychowaw-

Osiedle Górskie i dołączyła
do równolegle położonych ulic
Widokowej i Radosnej.
Najmłodsza, bo uchwalona pod koniec 2020 roku
ulica Miodowa w Pieszycach
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czego nie jest już uzależnione
od ustalenia alimentów na
dziecko od drugiego rodzica w
przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie
wychowujących dziecko.
Informacja o przyznaniu
świadczenia jest przesyłana
na adres poczty elektronicznej
klienta. Jeśli klient nie posiada
adresu e-mailowego może odebrać
informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej.
OPS Pieszyce
zlokalizowana jest naprzeciw Ekologicznego Centrum
Odzysku, prostopadle do ulicy
Bielawskiej.
(red.)

Dofinansowanie w ramach
rządowego programu Maluch+
dla Gminy Pieszyce

(c.d. ze str. 1)

współpracy w Stowarzyszeniu
Ziemia Dzierżoniowska pt.
„Energooszczędne oświetlenie uliczne na terenie Powiatu
Dzierżoniowskiego”.

W ramach rządowego Programu Maluch+ edycja
2021 Gmina Pieszyce na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego w Pieszycach otrzymała
dotację 43 200 zł.
Celem Programu Maluch+
jest zwiększenie dostępności
terytorialnej i finansowej miejsc
opieki w żłobkach, klubach
dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci,
w tym dzieci z niepełnosprawnościami oraz wymagających
szczególnej opieki, a także

podniesienie standardów opieki.
Żłobek Miejski w Pieszycach,
w tym roku, otrzyma takie
wsparcie już po raz trzeci. Przyznane dofinansowanie zostanie
w całości przeznaczone na
pokrycie kosztów związanych z
funkcjonowaniem żłobka.
(red.)

Dof inansowanie całego
projektu opiewa na kwotę
blisko ponad 7 000 000 zł, z
czego około 1 700 000 zł przypadnie na realizację inwestycji
w Gminie Pieszyce.
- Cieszy nas kolejna dobra
informacja o dodatkowych pieniądzach dla Gminy Pieszyce

Elsoria nie wybuduje wyciągu,
ale spróbuje zrobić to Gmina Pieszyce
Na początku miesiąca w mediach opublikowana została informacja
dotycząca ostatecznego wycofania się legnickiej firmy Elsoria z pomysłu
budowy stacji narciarskiej na Wielkiej Sowie i wypowiedzenia z końcem
roku umowy dzierżawy gruntów od Nadleśnictwa Świdnica. Nastąpiło
to po niespełna 7 z 25 lat dzierżawy, na które została ona sporządzona.
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Jako powód tej decyzji podawano
ostatecznie warunki ekonomiczne spółki,
które w związku z pandemią uległy pogorszeniu. W związku z zamiarami inwestora
wykonana została jednak znaczna część
prac, dlatego działania te chce kontynuować Gmina Pieszyce, której burmistrz
– Dorota Konieczna – Enozel, wierzy w
opłacalność i duże znaczenie tej inwestycji
dla Gminy Pieszyce i rejonu Gór Sowich.
- Od kiedy objęłam urząd burmistrza
wspierałam i wspomagałam inwestora
w zrealizowaniu inwestycji. Niestety,
koronawirus przyczynił się ostatecznie
do zmiany jego planów – komentuje
burmistrz Dorota Konieczna – Enozel.
– Pracownicy urzędu wielokrotnie stawali

na wysokości zadania, wydając np. w 2016
r. pozytywną decyzję środowiskową na
przeprowadzenie inwestycji, co trwało
zaledwie rok, a potrafi trwać nawet kilka
lat. Nadal na bieżąco współpracujemy z
firmą Elsoria, która przekazała już gminie
prawo do wykorzystania wszystkich
dokumentów niezbędnych do uzyskania
pozwolenia na budowę stacji.
Gmina w przeciwieństwie do inwestora chce wybudować przede wszystkim
całoroczną kolej umożliwiającą wjazd z
Potoczka na Wielką Sowę zarówno turystów, rowerzystów jak i narciarzy. - Nie
planujemy budowy tak profesjonalnego
ośrodka narciarskiego, jak zamierzała to
zrobić spółka – dodaje burmistrz. - Należy
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– 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.
Do projektu można było
zgłosić tylko te obwody oświetleniowe, których właścicielem
jest Gmina. O szczegółach
projektu będziemy jeszcze
informować.
(red.)

podkreślić fakt, że w związku z ograniczeniami budżetowymi gminy realizacja
tego zamierzenia możliwa będzie pod
warunkiem uzyskania dofinansowania
zewnętrznego.
Po otrzymaniu od Elsorii opracowanej
już dokumentacji to Gmina Pieszyce stara
się o uzyskanie zgody na budowę całorocznego obiektu. – Na pewno nie będzie to z
takim rozmachem, jak w początkowych
planach inwestora – studzi zamierzenia
burmistrz Pieszyc. – Chcemy przede
wszystkim zadbać o budowę samej kolei na
szczyt Wielkiej Sowy. Obecnie rozważamy
różne możliwości – zarówno samodzielną
budowę stacji przez Gminę Pieszyce oraz
działanie w porozumieniu z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. Czas
pokaże, które rozwiązanie będzie najlepsze
i możliwe do wdrożenia w życie.
O postępach prac związanych z tą
inwestycją będziemy Państwa informować.
(red.)

Narodowy Spis Powszechny
Ludno�ci i Mieszka� 2021

Od 1 kwietnia 2021 r. Gł�wny Urząd Statystyczny
przeprowadza Narodowy Spis Powszechny
Ludno�ci i Mieszka� 2021.
Udział w spisie jest obowiązkowy.
Spisem objęci są:
 mieszka�cy Polski – zar�wno Polacy, jak i cudzoziemcy,
 stali mieszka�cy Polski przebywający w czasie spisu
za granicą.
Obowiązkową metodą jest samospis internetowy.
Wejd� na stronę GUS spis.gov.pl i wypełnij formularz
spisowy. Jeżeli nie możesz tego zrobi� we własnym
zakresie, odwied� najbliższy urząd gminy. Na czas trwania
spisu urzędy gmin przygotowały specjalne miejsca, gdzie
wykonasz samospis.
Nie możesz wykona� samospisu internetowego?
Zadzwo� na infolinię: 22 279 99 99 i spisz się przez telefon.
Je�li nie spiszesz się przez internet ani przez telefon,
skontaktuje się z Tobą rachmistrz telefonicznie lub
bezpo�rednio, aby przeprowadzi� spis. Zgodnie
z ustawą o narodowym spisie powszechnym ludno�ci
i mieszka� w 2021 r. nie możesz odm�wi� mu przekazania
danych.

Już od 1 kwietnia!
Wejd� na spis.gov.pl i spisz się!

Pamiętaj, że udział w spisie jest obowiązkowy - tak
stanowi ustawa spisowa. Odmowa udziału w spisie
powszechnym grozi karą grzywny na podstawie art. 57
ustawy o statystyce publicznej.
Nie obawiaj się o swoje dane. Są u nas bezpieczne
i podlegają szczeg�lnej ochronie. Pracownicy
statystyki publicznej są zobowiązani do
przestrzegania tajemnicy statystycznej.
Chcesz sprawdzi�, o co zapytamy w spisie?
Zapozna� się z ustawą spisową?
Zweryﬁkowa� rachmistrza?
Wejd� na spis.gov.pl
i bąd� na bieżąco!

Więcej na spis.gov.pl

Dziękuję!
Pięk na post awa wa r t a
dostrzeżenia i podziękowania.
Radny Tadeusz Kożuch
ponownie wziął sprawy w
swoje ręce i własnym sumptem naprawił most znajdujący
się przy ulicy Świdnickiej w
Pieszycach.
Dziękuję za zaangażowanie
i działanie!
Dorota Konieczna - Enozel
- Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce
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Sprawdź, gdzie kończy się las
W ubiegłym roku informowaliśmy Was o debiutanckiej książce Iny Nacht – mieszkanki Pieszyc, pt.
„Sprawdź czy ktoś za tobą nie stoi”.
Au t o r k a p r z e z d ł u g i e
zimowe wieczory nie próżnowała i na swoim fanpage’u
poinformowała czytelników o
tym, że już w kwietniu światło
dzienne ujrzy jej kolejna książka
„Sprawdź, gdzie kończy się las”.
Jak pisze autorka: „Książka
będ zie kont y nuacją losów
Kariny Maj. Będzie mrocznie,
górsko, będa obrazy, mgliste
tajemince. Już nie mogę się
doczekać, aż poznacie kolejny
tom.
Choć z drugiej strony szalenie boję się jak książkę odbierzecie...
I jakaś mała część mnie
chciałaby ukryć te strony przed
światem (tak najlepiej pod
poduszką) i nie pokazywać już
nikomu.
Nigdy.
Nic.

Wystawa prac malarstwa
Mariana Wódkiewicza on-line
Malarz od ponad 20 lat przedstawia Państwu swoją
twórczość. Zawsze były to bezpośrednie, wspaniałe
spotkania. Początkowo w bibliotece na ul. Mickiewicza, następnie na ul. Ogrodowej i w końcu w nowym
pięknym Centrum Kultury w Pieszycach.
W tym roku także prag n i e z a p r e z e n t ow a ć r o k
swojej pracy artystycznej, ale
for ma z powodu pandemii
musi być inna. Oprócz tradycyjnych „MARIAŃSKICH
ANIOŁÓW” prezentuje pastele
namalowane pod wpływem
pandemii. Zapraszamy Państwa
na wystawę on-line dostępną
za pośrednictwem fanpage’a
MBP-CK w Pieszycach.

Jednocześnie zachęcamy
do odwiedzania jego Galerii
w Dzierżoniowie (Rynek nr 5).
Galeria czynna jest od
poniedziałku do soboty w
godzinach 12:00 - 17:00 lub po
uprzednim uzgodnieniu pod nr
tel. 508 301 913.
Serdecznie zapraszamy!
MBP-CK

Ale to tylko mała część
mnie, ta strachliwa.
Poza tym... będzie dobrze”.
Trzymamy kciuki i odliczamy dni do premiery kolejnego tomu!
(red.)
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Akcja „Z Szafy do Szafy”
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach zwraca
się z ogromną prośbą o przekazywanie na potrzeby
podopiecznych korzystających z pomocy społecznej
odzieży oraz tekstyliów.
W szczególności brakuje:
- odzieży męskiej m.in.
spodnie, swetry, buty, kurtki,
podkoszulki, bielizna,
- pościeli, kołder, poduszek,
koców, ręczników.
Od z ież jest pr zeka z ywana osobom samot ny m,
bezdomny, niepełnosprawnym, które utrzymując się z
niskiego dochodu i nie są w
stanie pozwolić sobie na taki
zakup. Pościel, koce, ręczniki
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są w dużym stopniu wykorzystywane w środowiskach
seniorów objętych usługami
opiek u ńcz y m i. Darowane
rzeczy można przywieść do
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieszycach w godzinach jego
pracy. Prosimy by rzeczy były
czyste, i w miarę możliwości
nieuszkodzone.
Serdecznie dziękujemy!
OPS Pieszyce
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Przekaż swój 1% podatku za 2020r. Seniorzy
na MKS Pogoń Pieszyce
w nowej rzeczywistości
Rozliczyłeś już PIT za 2020 r.? Jeśli nie, pamiętaj,
że możesz oddać swój 1% podatku dochodowego na
wybraną organizację pożytku publicznego. Zachęcamy
do wsparcia w ten sposób Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” Pieszyce.

Seniorzy z Klubu „Senior +” w Pieszycach w 2021
roku musieli dostosować się do nowej rzeczywistości związanej z pandemią. Spotykają się w małych
grupach, zachowują bezpieczny odstęp oraz środki
ostrożności.

MKS „Pogoń” Pieszyce to
około 70 zawodników drużyn
dziecięcych i młodzieżowych.
Klub stawia przede wszystkim
na ich rozwój i sukcesywnie
podnosi jakość prowadząc
szkolenie wg metodologii
Coerver Coaching. Aby móc
zapewnić podopiecznym prawidłowe kształcenie niezbędny

Zajęcia z rehabilitantem
sprawiają dużo radości, a
przede wszystkim poprawiają
sprawność f izyczną. Miło
spędzają czas rozwiązując
krzyżówki, rebusy, grając w
szachy. Celebrują małe uroczystości, jak „Dzień Babci i
Dziadka”, „Tłusty czwartek”,
czy „Walentynki”. W tym dniu
odwiedził nas miły gość - Pani
Burmistrz Dorota Konieczna-

jest częsty udział w turniejach,
gdzie zawodnicy mogą rywalizować z najlepszymi, a także
odpowiedniej jakości sprzęt
sportowy.
Przekaż swój 1% podatku
podopiecznym MKS Pogoń
Pieszyce - KRS 0000209455.
(red.)

Enözel. Pyszny pączuś i obwarzanek podkreślił miłe spotkanie. Nie zabrakło również
drzewka walentynkowego na
którym wisiały serduszka, a
w nich wierszyki o miłości.
Każdy z uczestników spotkania mógł zerwać serduszko i
odczytać miłosny wierszyk. To
mile spędzony czas.
OPS Pieszyce
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„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły”
Zaz w yczaj w pa ździerniku, tym razem w
styczniu. Ale nie mniej
uroczyście i z wielkim
oczekiwaniem uczniowie
klas pierwszych Szkoły
Podstawowej Nr 1 w Pieszycach ślubowali być
dobrymi uczniami.
W tym wyjątkowym dniu
Bur mistrz Pieszyc Dorota
Konieczne – Enozel, dyrektor
szkoły Ewelina Taranek oraz
przedstawiciel Rady Rodziców
– Kamil Papaj wszystkim
uczniom z klas 1a, 1b i 1c
złożyli serdeczne życzenia –
samych najlepszych ocen w
dzienniku i szkolnych przyjaźni
na całe życie, a całej społeczności szkolnej złożono przede
wszystkim życzenia zdrowia.
(red.)
nr 1 (299) / 2021

