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Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w programie.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE
Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach wraz z Placówką
Terenową KRUS w Świdnicy zapraszają na spotkanie
poświęcone podstawowym zadaniom realizowanym przez
Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Te m a t y k a s p o t k a n i a
będzie obejmowała informacje z zakresu ubezpieczenia
społecznego rolników tj.:
- ubezpieczenie społeczne i
zdrowotne rolników, opłacanie
składek na ubezpieczenie;
- przyznawanie i wypłata
świadczeń emerytalno-rentowych oraz wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich;
- wypadki przy pracy (definicja wypadku przy pracy rolniczej, procedura zgłaszania
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wypadków, przyczyny i okoliczności wypadków, statystyka
wypadków);
- choroby zawodowe rolników (definicja rolniczej choroby zawodowej, procedura
ubiegania się o odszkodowanie
z tytułu uszczerbku na zdrowiu);
- działalność prewencyjna
Kasy;
- rehabilitacja lecznicza
(warunki do skorzystania z
nieodpłatnej rehabilitacji leczniczej, prezentacja centrów
rehabilitacyjnych KRUS).
Wszystkich zainteresowanych rolników zapraszamy na
szkolenie, które odbędzie się
19 kwietnia 2017 r. godz. 900
w Sali Narad Urzędu Miasta
i Gminy w Pieszycach, ul.
Kościuszki 2.
(opr.)

Pomoc w wypełnianiu

wniosków obszarowych dla rolników
Urząd Miasta i Gminy w
Pieszycach informuje, że w
dniach 3 i 10 kwietnia 2017
r. w godz. 9.00 - 12.00 w sali
narad UMiG w Pieszycach,
ul. Kościuszki 2 (pok. 34) pracownicy Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego z
Dzierżoniowa będą pomagali rol-

nikom z terenu Gminy Pieszyce
wypełniać wnioski obszarowe o
przyznanie płatności do gruntów
rolnych na rok 2017.
Zachęcamy do skorzystania z pomocy i doświadczenia Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolniczego.
(red.)

Ogólnopolska Karta Seniora

dla mieszkańców Gminy Pieszyce
Każdy senior, który skończył 60 lat i jest zameldowany
w Gminy Pieszyce, może wyrobić własną kartę seniora.
Koszt jej wydania ponosi Gmina Pieszyce, która podpisała
porozumienie ze Stowarzyszeniem MANKO, dzięki czemu
mieszkańcy naszej gminy otrzymają pieszycką edycję Karty
Seniora, równoprawną z kartą ogólnopolską. Aby przystąpić do programu, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Karty Seniora wystawiane
są imiennie i są bezpłatne. Koszt
ich wydania pokrywa Urząd
Miasta i Gminy Pieszyce.
Wypełniony wniosek o wydanie
Karty Seniora można pobrać w
Wydziale Edukacji i Promocji
Gminy Pieszyce (ul. Mickiewicza
10, tel. 74 836 72 47). Seniorzy,
którzy przystąpią do programu,
będą mogli korzystać z rabatów
na terenie całej Polski.
W powiecie dzierżoniowskim
aktualnie będą mogli skorzystać z
ulgi w ośmiu miejscach:
- ARKMED Adam Rudnicki
- 10 % na wszystkie produkty
nie refundowane przez NFZ, ul.
1 Maja 31 A, Bielawa oraz ul.
Piłsudskiego 8 Dzierżoniów, tel.
74 816 79 69.
- FOTO-LAB - 15% zniżki na
amatorskie usługi fotograficzne,
10% zniżki na zajęcia do dokumentów, 5% zniżki na handel,
10% zniżki na fotogadżety, ul.
Wrocławska 29, Dzierżoniów, tel.
74 832 05 36.
- Hotel Versant SPA - 20%
na usługi hotelowe, restauracyjne
i SPA, ul. Adama Mickiewicza 16,
Dzierżoniów, tel. 48 74 811 71 40.

- Fundacja L.M. Ochrony
Zdrowia, Kultury i Sportu - 33%
zniżki na karnet wstępu dla ćwiczeń fizycznych i ogólnorozwojowych, Rynek 18, Dzierżoniów, tel.
509 228 773.
- FOTO – TECHNI - COLOR
S.C. - 10% zniżki, ul. Kościelna 6,
Dzierżoniów, tel. 501 476 359.
- Prywatna Specjalistyczna
Przychodnia Lekarsko Stomatologiczna - 10% na usługi w
przychodni (poza funduszem NFZ),
ul. Miernicza 5, Dzierżoniów.
- Usłyszeć Gabinety
Protetyki Słuchu - 5% zniżki
na zakup aparatów słuchowych,
5% zniżki na akcesoria do aparatów słuchowych, 100% zniżki
na wszystkie badania słuchu, ul.
Garncarska 8c, Dzierżoniów.
Pełna lista firm honorujących OKS znajduje się na stronie
internetowej programu: www.
glosseniora.pl.
Wypełnione formularze należy
składać do Wydziału Edukacji
i Promocji Gminy Pieszyce,
ul. Mickiewicz 10 (I piętro) w
godzinach pracy Urzędu Miasta i
Gminy Pieszyce.
(red.)

Święto kobiet w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
8 marca w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów
w Pieszycach obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień
Kobiet, gdzie ponad sześćdziesiąt osób z uśmiechem
na ustach uczciło ten wyjątkowy dzień.
- Życzę wszystkim kobietom,
aby czuły się wyjątkowo nie tylko
8 marca, ale przez 365 dni w
roku – życzył paniom Ryszard
Kondrat – Przewodniczący
Rady Miejskiej Pieszyc. Ważne, by panie cieszyły się
zdrowiem i były wyrozumiałe
dla nas, dla swoich mężczyzn.
Obchody święta kobiet
umilił występ dziewczynek z

Publicznego Przedszkola nr 2 w
Pieszycach. Zuzanna i Julia recytowały wiersze i śpiewały piosenki.
W spotkaniu udział wzięła
także burmistrz Dorota
Konieczna – Enozel, która
wraz z Przewodniczącym RM
Ryszardem Kondratem przekazała na ręce seniorów piękny
i pyszny tort.
(red.)
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UWAGA - zmiana godzin pracy w ZGM
Od 01.04. 2017 r ulegają zmianie godziny pracy w Zakładzie Gospodarki
Mieszkaniowej w Pieszycach

ZGM czynny
• w poniedziałek , wtorek i czwartek
od godz. 7.00 do 15.00
• w środy od 7.00 do 17.00
• w piątki od 7.00 do 13.00

Kasa czynna
• w poniedziałek, wtorek, czwartek od
godz. 9.00 do 13.00
• w środę od godz. 9.00 do 16.30
• w piątek od godz. 9.00 do 12.30

Przerwa od 10.00 do 10.30

Gmina dofinansuje zmianę sposobu ogrzewania w twoim domu
Rada Miejska w Pieszycach uchwałą nr XXIX/216/2017 z dnia 22 lutego 2017 r. wprowadziła w Gminie Pieszyce
możliwość uzyskania dotacji na finansowanie zmiany sposobu ogrzewania na terenie gminy Pieszyce w 2017.
W 2017 roku udzielane będą dotacje celowe na finansowanie
przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na
terenie gminy Pieszyce, obejmujących trwałą zmianę systemu
ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym na ogrzewanie
ekologiczne jak: elektryczne, gazowe i olejowe. Poprzez trwałą
zmianę ogrzewania rozumiane jest całkowita likwidacja dotychczasowego ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym
poprzez jego wyburzenie lub wymontowanie.
Celem dotacji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w
szczególności pyłów z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem stałym węglowym oraz
ograniczenie emisji innych
substancji stanowiących o
przekroczeniu standardów
powietrza na terenie gminy
Pieszyce.
Dotacja, może być udzielona:
a) osobom fizycznym,
będącymi właścicielami lokalu
mieszkalnego, domu jednorodzinnego, lub ich najemcami (za zgodą właściciela),
położonych na terenie gminy
Pieszyce;
b) osobom fizycznym,
będącymi właścicielami lokalu
mieszkalnego, domu jednorodzinnego, lub ich najemcami (za zgodą właściciela), położonych
na terenie gminy Pieszyce, którzy będąc przedsiębiorcami nie
prowadzą działalności gospodarczej w lokalu lub domu jednorodzinnym, w którym nastąpi realizacja zadania inwestycyjnego;
c) wspólnotom mieszkaniowym w domach wielorodzinnych,
w przypadku realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na
trwalej likwidacji wspólnego dla całej nieruchomości (dotyczy
nieruchomości, w których znajduje się kilka lokali mieszkalnych)
systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym.
Dotacja celowa może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów koniecznych realizacji zadania inwestycyjnego, obejmujących:
a) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania tj. kotłów,
pieców, z gwarancją, które zostały użyte i zamontowane po raz
pierwszy, a także spełniających wszelkie normy i posiadających
dopuszczenie do użytkowania na terenie Polski;
b) zakup, montaż, wymiana lub modernizacja instalacji
związanej z nowym ekologicznym źródłem ogrzewania;

c) modernizację systemu odprowadzania spalin niezbędnego
do prawidłowego funkcjonowania nowego ekologicznego systemu ogrzewania.
Kwota dotacji wynosić będzie:
a) w przypadku lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych do wysokości 50% udokumentowanych poniesionych
kosztów brutto na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego
na paliwie stałym węglowym na ekologiczne ogrzewanie jednak
nie więcej niż 1.200,00 zł (słownie: tysiąc dwieście złotych);
b) w przypadku wspólnot
mieszkaniowych w domach
wielorodzinnych do wysokości 50% udokumentowanych poniesionych kosztów
brutto na trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego
na paliwie stałym węglowym na ekologiczne ogrzewanie jednak nie więcej niż
4.000,00 zł (słownie: cztery
tysiące złotych).
Dotowany może otrzymać dofinansowanie pod
warunkiem nie zalegania z
opłacaniem opłat i podatków
lokalnych na rzecz Gminy
Pieszyce.
Wnioski na realizację
zadania inwestycyjnego wraz z wymaganymi dokumentami
należy składać w formie pisemnej 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,
w nieprzekraczalnym terminie do 16 czerwca 2017 r. do godziny
1500. Wnioski złożone po tym terminie mogą zostać rozpatrzone
później do wyczerpania środków finansowych budżetu Gminy
Pieszyce przeznaczonych na ten cel w roku budżetowym 2017.
Złożenie wniosku nie jest jednoznaczne z uzyskaniem dotacji.
Więcej informacji uzyskają Państwo w Wydziale Gospodarki
Gruntami i Rolnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach,
ul. Kościuszki 2 lub telefonicznie 74 836 52 68. Dokumenty
można pobrać także na stronie www.pieszyce.pl.
(opr.), fot.: jakbudowac.pl
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Nie tylko pomoc społeczna
Decyzją Burmistrz Gminy Pieszyce w lipcu 2015
r. budynek po byłej Szkole Podstawowej nr 2 został
przekazany na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach. Od lipca 2015 r. do lutego

2016 r. trwały intensywne prace modernizacyjno-remontowe. Przeniesienie siedziby OPS i oficjalne
otwarcie nastąpiło w lutym 2016 r.

Nowy budynek otworzył przed nami nowe możliwości.
Oprócz podstawowej działalności ośrodka, budynek spełnia więcej
funkcji i służy szerszej grupie mieszkańców Pieszyc. Założenia
przyjęte w 2015 r. sukcesywnie i skutecznie są realizowane.
Pomieszczenia budynku są wykorzystywane również przez
organizacje pozarządowe. W pomieszczeniach Ośrodka Pomocy
Społecznej swoją siedzibę mają harcerze z Pieszyc grupa
„Iskra”. W 2016 r. korzystali również z pomieszczeń członkowie
Stowarzyszenie „Pasjonat”, ponadto odbywały się szkolenia
organizacji pozarządowych w auli naszego ośrodka.
W siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej znajdują się:

Świetlica Środowiskowa „Tęcza”
Od marca 2016 r. swoją działalność w budynku Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pieszycach rozpoczęła Świetlica
Środowiskowa. Dzieci zapisane do świetlicy uczestniczą w
zajęciach ustalonych według rocznego planu, jak również według
indywidualnego planu pracy. Pełni ona funkcję opiekuńczo –
wychowawczą. Świetlica obejmuje opieką dwie piętnastoosobowe
grupy podopiecznych z terenu gminy Pieszyce. Do wakacji w
zajęciach brali udział głównie uczniowie szkoły podstawowej,
od września doszło kilku gimnazjalistów.

Nie tylko pomoc społeczna
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Nowy budynek otworzył przed nami nowe
możliwości. Oprócz podstawowej działalności
ośrodka, budynek spełnia więcej funkcji i służy
szerszej grupie mieszkańców Pieszyc.
Celem świetlicy jest zapewnienie opieki wychowawczej, pomoc
w nauce, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
stymulowanie ich rozwoju poprzez bezpośrednie oddziaływanie,
rozwijanie zainteresowań, uzdolnień oraz łagodzenie niedostatków
wychowawczych w rodzinie i eliminowanie zaburzeń zachowania.
Godziny rozpoczęcia pracy świetlicy są uzależnione od planu
zajęć lekcyjnych dzieci, uczniowie jednak będą w niej przebywać
od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych od
13.30 do 17.30. Pomieszczenia świetlicy to pięć przestronnych
pomieszczeń zaadaptowanych do realizacji różnych form
oddziaływania na dzieci: pracownia do zajęć, sala do spożywania
posiłków i odrabiania lekcji, pracownia komputerowa, aula, biuro
oraz boiska do piłki nożnej oraz koszykówki.
W Świetlicy zajęcia realizowane były wg stałego
harmonogramu. Zaczynając od posiłku (bułka, herbata, słodycze
lub owoce), odrabiania lekcji i pomocy w nauce poprzez zajęcia
wspierające i rozwijające zainteresowania oraz umiejętności
(zajęcia twórcze plastyczne, taneczne, sportowo-rekreacyjne oraz
zajęcia profilaktyczne i wychowawcze).
Podopieczni mogą korzystać z wycieczek i warsztatów
rozwijających wiedzę, umiejętności i zainteresowania.
Realizowane są zajęcia z zakresu profilaktyki i promocji
zdrowia – zajęcia tematyczne i warsztatowe dotyczące wybranych
problemów funkcjonowania w społeczeństwie, pogadanki, filmy
edukacyjne, konkursy, gry i zabawy.
Do tej pory podopieczni skorzystali z wielu wycieczek,
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m.in. do Muzeum Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śl.,
kina w Bielawie, do Stajni Podolin, na lodowisko w Świdnicy,
do Pracowni Bombek w Kamieńcu Ząbkowickim. Co dwa
tygodnie korzystali z wyjazdów na pływalnię „Aquarius” w
Bielawie oraz z warsztatów gry na perkusji w Mościsku. Raz
w tygodniu odbywały się zajęcia tańca nowoczesnego. Stwarza
to wychowankom możliwość poznania własnych umiejętności i
pobudza ruchową inwencję twórczą. Dzieci uczestniczyły w balu
dyniowym, zabawie mikołajkowej, jarmarku świątecznym, dwóch
wycieczkach w góry, przyjęciach urodzinowych.
Wychowankowie dzięki zajęciom w świetlicy podnosili
swój poziom intelektualny. Mieli możliwość rozwoju
relacji społecznych, uczenia się działań przedsiębiorczych i
gospodarności, odpowiedzialności za wspólne dobro. Dzieci
z pełną świadomością mogły liczyć na wyrozumiałość wobec
ich problemów, akceptację i pomoc terapeutyczną dostosowaną

Wychowankowie dzięki zajęciom w świetlicy
podnosili swój poziom intelektualny.
do potrzeb. Uczucia swoje mogli eksponować poprzez
wypowiedzi słowne, plastyczne, muzyczne. Szczególną
uwagę na zajęciach świetlicowych zwracano na kształtowanie
umiejętności współdziałania w grupie rówieśniczej. Podczas
przebywania w Świetlicy dzieci mają możliwość nabywania

bądź utrwalania umiejętności grzecznego i kulturalnego
zachowywania się.

Klub seniora „Radość”
Począwszy od marca 2016 r. w budynku Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pieszycach rozpoczął swoją działalność klub seniora.
W maju 2016r. burmistrz Pieszyc, Dorota Konieczna – Enozel
wraz ze starościną, Anną Żuławnik i starostą Bogdanem Kujawą
dokonała oficjalnego otwarcia Klubu Seniora oraz nadania mu nazwy
„Radość”. Klub seniora posiada szeroki wachlarz zajęć. Podczas
spotkań wykonywane są prace artystyczne, przygotowywane
skecze i śpiewane piosenki. Dzięki uprzejmości Ryszarda Urbana

kompleksowego wsparcia dla osób z terenu Gminy Pieszyce w
poszukiwaniu zatrudnienia. Członkami Klubu są klienci Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pieszycach, ale również mieszkańcy, którzy
nie korzystają ze wsparcia socjalnego, jednak oczekują pomocy
w poszukiwaniu pracy.
Pracownicy Ośrodka w ramach pracy socjalnej pomagają pisać
dokumenty aplikacyjne, pośredniczą w kontakcie z pracodawcami
oraz służą swoją wiedzą i doświadczeniem. Istotnym elementem
pracy Klubu jest również wsparcie psychiczne i motywowanie
do poszukiwania i podjęcia zatrudnienia, realizowane nie tylko
przez pracowników OPS, ale również bezpośrednio pomiędzy
klubowiczami.

Klub „Na tropie pracy” oferuje:

porady planowania dalszej drogi zawodowej,
 pomoc w przygotowaniu życiorysów zawodowych,
listów motywacyjnych i innych dokumentów potrzebnych przy
poszukiwaniu pracy,
diagnozę sytuacji zawodowej i życiowej klienta, ustalenie
jego kompetencji, kwalifikacji, doświadczeń zawodowych,
 informację na temat bieżącej sytuacji na rynku pracy,
trendów zawodowych, wymogów ze strony pracodawców
oraz umiejętności i kompetencji wymaganych na konkretnych
stanowiskach pracy itp.,
dostęp do aktualnych ofert pracy możliwość korzystania z
telefonów, faksu, kopiarki, komputera i Internetu,
wszechstronne wsparcie w trudnej sytuacji bezrobocia.
prowadzone są zajęcia gimnastyczne, które cieszą się dużym
powodzeniem. Przed okresem wakacyjnym Seniorzy zorganizowali
sobie piknik z pieczeniem kiełbasek, tańcami i śpiewami.

Jesteśmy szczęśliwi, że możemy spotykać
się z naszymi rówieśnikami. Spędzamy czas
bardzo aktywnie, śpiewamy, ćwiczymy i przede
wszystkim rozmawiamy – komentuje
Anna Żuławnik, starościna Klubu Seniora.

Klub Aktywizacji Zawodowej „Na tropie pracy”
Podobnie jak w przypadku świetlicy i klub seniora w marcu
2016 r. rozpoczął się cykl spotkań prowadzony przez pracowników
socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach.
Powstanie Klubu zostało podyktowane koniecznością stworzenia

W ramach Klubu pracownicy Ośrodka umieszczają na
tablicy dostępnej na korytarzu budynku aktualne dostępne oferty
pracy, informacje o giełdach pracy – wszystko we współpracy z
Powiatowym Urzędem Pracy w Dzierżoniowie.

Pracownicy Ośrodka w ramach pracy socjalnej
pomagają pisać dokumenty aplikacyjne,
pośredniczą w kontakcie z pracodawcami oraz
służą swoją wiedzą oraz doświadczeniem.
W ciągu roku z oferty Klubu skorzystało 47 osób, 30 podjęło
zatrudnienie. Osoby zainteresowane zapraszamy na spotkania,
które odbywają się w każdy wtorek o godz. 9:00.

M&M=moc2 Mama i Maluch
Jest to kolejny cykliczny projekt socjalny, który skierowany
jest do wszystkich mam i ich pociech z terenu Gminy Pieszyce.
Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Pierwsze spotkanie
nr 3 (263) / 2017
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W listopadzie odbył się Dzień Seniora w niezwykle bogatym
programie artystycznym, wystąpili m.in.: Paulina Berlińska –
uczennica I LO w Dzierżoniowie oraz sami seniorzy. Przepiękne
piosenki, wiersze oraz skecze, oczarowały zgromadzoną
publiczność i dostarczyły wiele uśmiechu. Seniorzy swoje
prace zaprezentowali na Jarmarku Bożonarodzeniowym w
Pieszycach. - Jesteśmy szczęśliwi, że możemy spotykać się z
naszymi rówieśnikami. Spędzamy czas bardzo aktywnie, śpiewamy,
ćwiczymy i przede wszystkim rozmawiamy – komentuje Anna
Żuławnik, starościna Klubu Seniora. - Cieszymy się, że możemy
wyjść z naszych domów i inaczej niż do tej pory spędzić wolny czasy.
Informacje na temat działalności Klubu Seniora umieszczane są
na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, a także na
portalu społecznościowym Facebook.
Obecnie Klub seniora „Radość” zrzesza 36 członków. Udział
w spotkaniach klubu jest bezpłatny. Spotkania odbywają się w
każdy czwartek o godz. 15:00, serdecznie zapraszamy osoby
chcące aktywnie spędzać czas.
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odbyło się w październiku 2016 r. Podczas rozmów i zajęć dla
rodziców dzieci pod opieką pracowników socjalnych i asystenta
rodziny aktywnie spędzają czas. W czasie zabaw dzieci, mamy
w sympatycznej atmosferze, prowadzą różne rozmowy, w tym

również np. z psychologiem, podczas których poruszane są
różnorakie problemy ważne dla kobiet-mam: od kwestii zdrowia i
urody poprzez pytania o wychowanie, zdrowie, żywienie dzieci, na
organizacji życia rodzinnego i realizacji swoich marzeń, również
tych zawodowych, skończywszy.
Klub otwarty jest dla każdej kobiety-mamy, która chce
na chwilę oderwać się od natłoku codziennych spraw i
wygospodarować czas dla siebie, a jednocześnie nawiązać nowe
mamusiowe znajomości i przyjaźnie, poplotkować o blaskach
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odurzających. Projekt skierowany jest do grupy młodzieży w
wieku od 12 do 18 lat, z terenu Gminy Pieszyce.
Pierwsze zajęcia odbyły się w październiku 2016 r. Projekt
podzielony jest na trzy działy tematyczne: taniec breakdance,
graffiti, zajęcia w stadninie koni. Ponadto pracownicy ośrodka
pozyskali pomoc wykwalifikowanych wolontariuszy tj.:
instruktora tańca breakdance i prowadzącego warsztaty graffiti
oraz sponsorów, dzięki którym możliwa była kompleksowa

Celem projektu „Młodzi nie gniewni”
jest integracja młodzieży, zachęcenie
do aktywnego spędzania wolnego czasu,
nabycie nowych umiejętności, poczucie
obowiązku oraz empatii wobec innych,
oraz pokazanie szkodliwych czynników
(społecznych i zdrowotnych) wynikających
ze spożywania alkoholu
i innych środków odurzających.
realizacja projektu. Pod czujnym okiem instruktora Mateusza
Magusiaka młodzież uczestniczyła w zajęciach tańca breakdance,
które sprawił młodym ludziom wiele radości. Młodzież nabyła
nowych umiejętności, nauczyła się podstawowych kroków tańca
breakdance, a przede wszystkim aktywnie spędziła czas. Kolejnym
etapem spotkań były zajęcia graffiti prowadzone przez Artura
Świegota. Młodzież poznawała techniki graffiti, integrując się i
świetnie się bawiąc.

Klub otwarty jest dla każdej kobiety-mamy,
która chce na chwilę oderwać się
od natłoku codziennych spraw
i wygospodarować czas dla siebie.
i cieniach macierzyństwa, a także najzwyczajniej w świecie
pochwalić się swoimi maluchami. Podczas trzech spotkań w
zajęciach uczestniczyło 12 mam z dziećmi. Wszystkie mamy
zapraszamy na spotkania.

Młodzi (nie)gniewni
Kolejnym bardzo interesującym projektem realizowanym
przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach jest „Młodzi
(nie)gniewni”. Jego celem jest integracja młodzieży, zachęcenie
do aktywnego spędzania wolnego czasu, nabycie nowych
umiejętności, poczucie obowiązku oraz empatii wobec innych i
pokazanie szkodliwych czynników (społecznych i zdrowotnych)
wynikających ze spożywania alkoholu lub innych środków

W projekcie w sumie wzięło udział 31 osób w tym 18 osób
uczestniczyło w zajęciach nauki tańca breakdance (5 zajęć), 13
osób wzięło udział w warsztatach graffiti (3 zajęcia). Wszystkie
zajęcia odbywały się w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieszycach, ul. Kopernika 124 (bezpłatne udostępnienie sal).
Z uwagi na duże zainteresowanie młodzieży projekt będzie
kontynuowany również w 2017 r.
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Wolontariat
W ramach umowy wolontariackiej z kierownikiem
OPS Pieszyce od października 2016 r. współpracuje dwóch
wolontariuszy (w ramach projektu Młodzi (nie)gniewni) Mateusz Magusiak i Artur Świegot.
Współpracujemy również z młodzieżą uczęszczającą do
Zespołu Szkół w Pieszycach oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 1
w Pieszycach. Młodzież zaangażowana w wolontariat dotychczas
brała udział w organizowaniu spotkania mikołajkowego w Świetlicy
Środowiskowej w OPS Pieszyce, a także zorganizowała zbiórkę
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żywności, którą przekazała osobą samotnym i potrzebującym z
gminy Pieszyce. Oosoby zostały wytypowane przez pracowników
Ośrodka.

Akcja stylizacja „ Z szafy do szafy”

„Tęczowe” wakacje
Pracownicy socjalni we współpracy ze świetlicą środowiskową
zorganizowali półkolonię „Tęczowe wakacje”. Świetlica była
czynna w godzinach od 10.00 do 14.00. Praca wychowawcza
uwzględniała zainteresowania, potrzeby i oczekiwania dzieci.

Od początku działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pieszycach w nowej siedzibie trwa projekt socjalny „ Z szafy
do szafy”. W odpowiednio przystosowanym pomieszczeniu,
gdzie znajdują się regały i wieszaki gromadzona jest odzież.
Pomieszczenie otwarte jest przez cały rok w godzinach
urzędowania Ośrodka. Osoby potrzebujące mogą wybrać coś
dla siebie według potrzeb. Akcja skierowana jest do wszystkich
mieszkańców Gminy Pieszyce. Odzież gromadzona jest przez
pracowników OPS apelując do mieszkańców Pieszyc i nie tylko
o wsparcie rzeczowe w postaci ubrań, butów, biżuterii, torebek,
zabawek itp. - nowych i używanych.

Dzieci uczestniczyły w bardzo twórczych zajęć stacjonarnych,
gdzie uczyły się autoprezentacji przed grupą, uzupełniały
Kronikę z półkolonii, brały udział w warsztatach plastycznych
i zajęciach sportowych na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej.
Oprócz zajęć świetlicowych dzieci uczestniczyły w wycieczkach
do ZOO, na basen, w góry i do kina. Uczestnicy półkolonii
odwiedziły Piernikarnię w Niemczy, uczestniczyły w warsztatach
ceramicznych w Bielawie i treningu bokserskim. W „Tęczowych
półkoloniach” brało udział 30 dzieci.
Na zakończenie projektu odbył się festyn „Rodzina razem”.
Licznie przybyłe rodziny brały udział w konkurencjach sportowych
W stały harmonogram pracy ośrodka zapisały się już
grudniowe „Mikołajki” i organizacja wypoczynku letniego i
zimowego.
Mikołajki swoją pierwszą edycję miały w 2015 r. Podczas
spotkania dzieci wraz z rodzicami i pracownikami OPS Pieszyce
dekorowały pierniki świąteczne. Słodkie ozdoby choinkowe,
w czasie świąt, przyozdobiły drzewka świąteczne uczestników
spotkania. W grudniu 2016 r. odbyło się drugie spotkanie
mikołajkowe. Dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich
talentów wokalno-recytatorskich. Każdy z uczestników został
obdarowany paczką z worka św. Mikołaja. Spotkanie z Mikołajem
było dla dzieci niezapomnianym przeżyciem.
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Po raz drugi został zorganizowany w miesiącu sierpniu 2016r .
letni wypoczynek dzieci z Gminy Pieszyce. Wzorem poprzedniego
roku przygotowaliśmy wiele atrakcji dla uczestników.
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i plastycznych. Odbył się pokaz Ochotniczej Straży Pożarnej, było
również stoisko z instruktarzem pierwszej pomocy zorganizowane
przez ZHP. Nie obyło się bez zamków dmuchanych, malowania
twarzy czy waty cukrowej.
Informacje o wydarzeniach i zajęciach świetlicy umieszczane
były na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej, oraz na
stronie Świetlicy na portalu społecznościowym Facebook. Efekty
twórczości dzieci takie jak rysunki, prace tematyczne oraz różne
wytwory ozdobiły Świetlicę czyniąc to miejsce przyjaznym, takim
do którego wychowankowie bardzo chętnie wracają.
Ponadto w ośrodku prowadzone są działania akcyjne. W roku
2016 należały do nich „Tornister pełen uśmiechów” i „Akcja
aniołek”.

przez Caritas Polska na terenie całego kraju pn. „Tornister pełen
uśmiechów”. Przygotowanych zostało 35 zestawów szkolnych
zawierających artykuły szkolne, które trafiły do wytypowanych
przez pracowników socjalnych dzieci. Wyposażenie plecaków
jakie otrzymała Gmina Pieszyce była możliwa dzięki lokalnym
sponsorom.

Akcja Aniołek
W okresie przedświątecznym w Ośrodku Pomocy Społecznej
w Pieszycach odbyła się „Akcja Aniołek”. Celem całej akcji

Tornister pełen uśmiechów
W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2016/2017
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach wraz z Parafią pw. Św.
Antoniego w Pieszycach oraz Parafią pw. Św. Nepomucena w
Piskorzowie przyłączył się do akcji organizowanej od siedmiu lat

była integracja rodzin z terenu miasta i gminy Pieszyce gdzie
największym podziękowaniem był uśmiech na twarzach ludzi
i radość dzieci z otrzymania prezentów od „Gwiazdora”. W
projekcie udział wzięło 27 dzieci w wieku od 1 roku życia do 14
roku życia.
Pracownicy ośrodka w porozumieniu z rodzicami, dokonali
zakupów dzięki hojności anonimowego sponsora. Na projekt
zostało przeznaczone 3000 zł.

Nie wolno spalać śmieci,
ani pozostałości roślinnych

Miejskie sadzenie kwiatów.
Zapraszamy do udziału

Nie wolno spalać śmieci, ani pozostałości roślinnych
(liści, ścinanych gałęzi drzew i krzewów). Za ten czyn
możemy spodziewać się nałożenia kary grzywny lub
nawet aresztu, zgodnie z zapisami art. 191 ustawy z
14.12.2012 r. o odpadach.

Zapraszamy mieszkańców Gminy Pieszyce na
wspólne sadzenie kwiatów, które odbędzie się w sobotę,
29 kwietnia 2017 r. o godz. 11.00. Spotykamy się przy
Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach.

Na terenie
powiatu dzierżoniowskiego w każdej
gminie przez cały rok
śmieci organiczne
można zawozić w
wyznaczone miejsca.
W Gminie Pieszyce
odpady „zielone”
należy zagospodarować we własnym
zakresie (np. kompostownik) lub oddać do
Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych (ZUK,
ul. Bielawska 6). Miesięcznie
można oddać bezpłatnie do
300 kg takich odpadów. Punkt
czynny jest od poniedziałku do
piątku w godzinach od 12:00 do
17:00 oraz w każdą sobotę w
Fot.: marki.pl
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godzinach od 10:00 do 14:00.
Ich spalanie jest zakazane.
Sąsiedzi mają pełne prawo
zawiadomić straż miejską, policję czy inne służby o paleniu
odpadów na terenie nieruchomości sąsiedniej.
(red.)/na podst. KPP Dzierżoniów
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- Przyszła wiosna, a wraz
z nią porządki w gminie.
Postanowiliśmy zakupić 600
sadzonek kwiatów, które wraz z
mieszkańcami i radnymi posadzimy na pieszyckich klombach – komentuje Dorota
Konieczna – Enozel, burmistrz
Pieszyc. – Już dzisiaj zapraszam zarówno dzieci, jak i
dorosłych do wspólnej pracy.

Mieszkańcy biorący udział
w wydarzeniu, otrzymają
kwiaty, które będą mogli posadzić w swoich ogródkach, balkonach czy tarasach. Impreza
odbywa się pod Patronatem
Burmistrza Miasta i Gminy
Pieszyce, Doroty Koniecznej
– Enozel.
(red.)

INFORMACJA

OGŁOSZENIA ZGM

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.

1.Zamienię mieszkanie komunalne po remoncie, o powierzchni
21,43 m2 składające się z 1 pokoju, i poddasza (podzielonego na kuchnię i łazienkę ) na większe położone również w Pieszycach. Telefon
kontaktowy 669-715-150 .
2.Zamienię mieszkanie komunalne położone w Pieszycach o
pow. 29,05 m² po remoncie na większe położone w Pieszycach lub
Dzierżoniowie. (Możliwość dopłaty ). Telefon kontaktowy 534-361031 lub 726-396-471.
3.Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 29,82 m² położone
na parterze przy ulicy Kopernika na większe. Mieszkanie jest po
remoncie i składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. Telefon kontaktowy
667-747-768 .
4. Zamienię mieszkanie położone na parterze przy ulicy Kopernika
o pow. 31,21 m². Telefon kontaktowy 667-544-077 .
5. Zamienię mieszkanie komunalne na mniejsze. Mieszkanie
znajduje się w Piskorzowie i położone jest na parterze. Składa się z
dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju . Powierzchnia całkowita
mieszkania wynosi 72,02 m². Telefon kontaktowy 531-823-083.
6.Zamienię mieszkanie komunalne położone na I piętrze o pow.
17,49 m ² na większe – może być ze spłatą zadłużenia . Telefon 535306-671.
7.Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy przy ulicy Kościuszki
o pow. 40,89 m².Telefon kontaktowy 748-366-661.
8.Zamienię mieszkanie komunalne o pow.30,57 m2 na większe
położone w Pieszycach (z dopłatą) Telefon kontaktowy 609-387-186.
9.Sprzedam mieszkanie własnościowe słoneczne i ekonomiczne
w centrum Pieszyc ( w pobliżu sklepu Netto) na I piętrze. Powierzchnia
wynosi 32,88 m² ( kuchnia – 11,64 m² i pokój otwarty na przedpokój –
21,24 m². W mieszkaniu instalacja wodno- kanalizacyjna, elektryczna
i gaz przewodowy. Mieszkanie wymaga remontu. Cena korzystna, do
negocjacji. Tel.606-210-220.
10. Sprzedam lokal mieszkalny przy ul. 9-go Maja w Pieszycach
o pow. 39,12 m2 składający się z 2 pokoi, łazienki, kuchni, wc. Telefon.74 8369-258.
11.Zamienię mieszkanie własnościowe w Kamionkach o pow.
52,50 m2 składające się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wyposażone w
c.o + kominek na mniejsze (2 pokoje,kuchnia, łazienka lub kawalerkę).
Telefon 748365-638.
12.Zamienię mieszkanie komunalne położone na I piętrze o
powierzchni 50,79 m2 , 2 pokoje, kuchnia, łazienka o pow. 9 m 2, c.o.
na mniejsze o podobnym standardzie. Kontakt: 726-045-070.
13.Sprzedam mieszkanie przy ulicy Kopernika o pow. 77,90 m2
położone na I piętrze. Telefon kontaktowy 535-307-762.
14.Sprzedam mieszkanie własnościowe przy ul. Kościuszki położone na I piętrze o pow. 40,32m2 składające się z 2 pokoi, kuchni, toalety
lub zamienię na mieszkanie 3-pokojowe z balkonem , ogródkiem lub
mały dom. Telefon kontaktowy 781-751-174.
15.Sprzedam mieszkanie własnościowe w Kamionkach położone
na II piętrze o pow. 60 m2. Telefon kontaktowy 722-156-221.
16.Sprzedam mieszkanie własnościowe w Piskorzowie położone
na parterze o pow. 34,02 m2. Telefon kontaktowy 723-336-816 , 519599-663.
17.Sprzedam dom na Osiedlu Górskim o pow. 97 m2 . Powierzchnia działki z zabudowaniami -10a Możliwa jest również zamiana na
mieszkanie 2- pokojowe z dopłatą. Kontakt 886-779-198.
18.Sprzedam mieszkanie w Pieszycach ( w bloku) o pow. 37,80
m2 , dwupokojowe na 4 piętrze, słoneczne. Telefon 664-972-769.
19.Sprzedam działki budowlane: w Rościszowie 48 arów i 18
arów w Pieszycach Środkowych . Telefon 504-755-740.
20.Sprzedam garaż murowany przy ul. Ogrodowej w Pieszycach
(przy wieżowcach).25m2. Cena do uzgodnienia . Telefon. 887-419-915.
21. Zamienię mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni
63,8m2 położone w Pieszycach przy ulicy Ogrodowej na mniejsze również spółdzielcze. Mieszkanie składa się z 3 pokoi, oddzielnej kuchni,
łazienki, wc, przedpokoju, balkonu. Mieszkanie położone jest na 4
pietrze, słoneczne. Telefon 603-138-049

Aktualne ogłoszenia przetargowe znajdziecie także na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce – www.pieszyce.pl

W przypadku dezaktualizacji ogłoszenia prosimy o pilny kontakt z biurem ZGM.
Wszelkie informacje i ogłoszenia prosimy kierować do
ZGM ul. Mickiewicza 10, tel. 0 74-8365-356 lub 074- 8365-440.
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Zapowiadamy
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HARMONOGRAM
45 RAJDU ŚWIDNICKIEGO
KRAUSE
Etap 1 – piątek, 21 kwietnia 2017 r.
OS 1 Świdnica – Super OS CRUSAR

19:03

Etap 1 – sobota, 22 kwietnia 2017 r.
OS 2/5/8 Rościszów – Walim 1 / 2 /3
OS 3/6 Miłków – Kamionki 1 / 2
OS 4/7 Wolibórz – Jodłownik 1 / 2
Meta Etapu 1, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35

9:54 13:56 16:30
10:29 14:31
11:39 15:41
18:00

Etap 2 – niedziela, 23 kwietnia 2017 r.
Park Serwisowy,
OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35
OS 9/11 Kamionki – Walim 1 / 2
OS 10/12 Zagórze – Walim 1 / 2
(Power Stage)

9:00 12:15
8:53 12:27
9:45 13:20
Szczegóły: rajdkrause.pl
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Kalendarz wydarzeń 2017 w Gminie Pieszyce
Data

Nazwa wydarzenia

Organizator

KWIECIEŃ
01 IV, godz. 16.00

Kabaret Czwarta Fala

MBP-CK w Pieszycach

04 IV, godz. 9.30

Spotkanie autorskie z Marcinem Pałaszem

MBP-CK w Pieszycach

08 IV, godz. 14.00

Pieszycki Jarmark Wielkanocny

MBP-CK w Pieszycach

21 IV, godz. 17.00

Wystawa Anny Pietrzyk

MBP-CK w Pieszycach

22-23 IV, godz. 9.50

45 Rajd Świdnicki - KRAUSE

Automobilklub Sudecki w Świdnicy

29 IV, godz. 11.00

Miejskie sadzenie kwiatów

Gmina Pieszyce

29 IV

Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy w Pieszycach

ULKS Sowa Pieszyce

01 V, godz. 13.00

Otwarcie Sezonu Turystycznego na Wielkiej Sowie

Gmina Pieszyce, Stowarzyszenie
„PASJONAT”

04 – 07 V

Wyścig Kolarski Szlakiem Grodów Piastowskich

Dolnośląski Związek Kolarski

09 V, godz. 9.00

Gotycki Maj

MBP-CK w Pieszycach

03 V, godz. 10.15

Obchody Święta Konstytucji 3 V

ZKRPiBWP w Pieszycach,
Gmina Pieszyce

13-14 V

I Rajd Gór Sowich

Bielawska Grupa Motosport,
Gmina Pieszyce

18 V, godz. 13.00

Debata „Jak budować wspólnoty lokalne”

MBP-CK w Pieszycach

20 V, godz. 12.00

ART spotkanie na polanie

MBP-CK w Pieszycach

21 V, godz. 11.30

Poświęcenie kaplicy w Bratoszowie

Sołectwo Bratoszów

24 V

Dolnośląski Dzień Bibliotekarza

MBP-CK w Pieszycach

26 V, godz. 18.00

Koncert z okazji Dnia Mamy i Taty w wykonaniu
podopiecznych MBP-CK

MBP-CK w Pieszycach

Maj

Piknik rodzinny

Szkoła Podstawowa nr 1
w Pieszycach

Maj

Festiwal Promocji Zdrowia

Zespół Szkół w Pieszycach

Maj/Czerwiec

Dzień Tkacza połączony z Dniem Dziecka

Sołectwo Rościszów

01 VI, godz. 16.00

Dzień dziecka

MBP-CK w Pieszycach

03 VI, godz. 19.00

„Noc bibliotek”

MBP-CK w Pieszycach

04 VI

Dzień dziecka

Sołectwo Piskorzów

09 VI

Piknik rodzinny

Przedszkole Publiczne nr 2
w Pieszycach

10 VI, godz. 16.00

Rodzinka z kulturką

MBP-CK w Pieszycach

11 VI

Kryterium Kamionki

Autoklub Świdnicki

16 VI. godz. 18.00

Wystawa plastyczna podopiecznych MBP-CK

MBP-CK w Pieszycach

16-18 VI

Dni Pieszyc

Gmina Pieszyce, MBP-CK w
Pieszycach

24 VI

Noc Kupały

Sołectwo Piskorzów,
Stowarzyszenie „PASJONAT”

Czerwiec

Kocham Cię Mamo , kocham Cię Tato – piknik
rodzinny

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
w Pieszycach

Czerwiec

Biesiada odpustowa

Parafia św. Antoniego
Padewskiego

Czerwiec

Dzień dziecka

Sołectwo Bratoszów

MAJ
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Kalendarz wydarzeń 2017 w Gminie Pieszyce
LIPIEC
03-07 VII,
godz. 11.00-14.00

Wakacje w mieście

MBP-CK w Pieszycach

29 VII

Pieszyce Uphill

Gmina Pieszyce

30 VII

Festyn odpustowy „Jakubki”

Parafia Św. Jakuba w Pieszycach

Lipiec 2017 r.

Wystawa prac malarskich Jarosława Rasia
połączona z grillem

Sołectwo Rościszów

05 VIII, godz. 20.00

Kino plenerowe

Gmina Pieszyce

15 VIII, godz. 10.15

Dzień Wojska Polskiego

ZKRPiBWP w Pieszycach,
Gmina Pieszyce

20 VIII, godz. 11.00

Grand Prix Pieszyc MTB Wielka Sowa

Gmina Pieszyce

Sierpień

IV memoriał im. Mirosława Lipińskiego w Piłce
Nożnej dzieci

MKS Pogoń Pieszyce

Sierpień

Dożynki sołeckie

Sołectwo Rościszów

Sierpień – wrzesień

Festyn na rzecz doposażenia Sali sołeckiej
w Bratoszowie

Sołectwo Bratoszów

03 IX

Dożynki sołeckie

Sołectwo Piskorzów

14 IX 2017, 11.00-12.30

Rozpoczęcie VI edycji kursu komputerowego
dla seniorów

MBP-CK w Pieszycach

15 IX, godz. 16.00-18.00

Otwarcie sezonu - DNI OTWARTE

MBP-CK w Pieszycach

16 IX, godz. 16.00

Rodzinka z kulturką

MBP-CK w Pieszycach

Wrzesień

Narodowe czytanie

MBP-CK w Pieszycach

Wrzesień

Kryterium Kamionki

Autoklub Świdnicki

Wrzesień

Wystawa fotografii Sylwestra Staszczyka

Sołectwo Rościszów

13 X, r. godz. 15.30

Warsztaty pieczenia dla dzieci i dorosłych

Filia MBP-CK w Rościszowie

15 X, godz. 15.00

Międzynarodowy Przegląd Chórów Pogranicza
Polsko-Czeskiego

Kościół pw. Św. Antoniego

11 XI, godz. 10.15

Obchody Święta Niepodległości

ZKRPiBWP w Pieszycach,
Gmina Pieszyce

14 XI

Dzień Seniora

Sołectwo Bratoszów

05 XII, godz. 17.00

Mikołaj w MBP-CK
Spektakl „Świąteczne śledztwo”

MBP-CK w Pieszycach

08 XII, godz. 15.30

Warsztaty pieczenia dla dzieci i dorosłych

Filia MBP-CK w Rościszowie

09 XII, godz. 16.00

Rodzinka z kulturką

MBP-CK w Pieszycach

10 XII

Zabawa Mikołajkowa

Sołectwo Bratoszów

16 XII, godz. 14.00

V Pieszycki Jarmark Bożonarodzeniowy

MBP-CK w Pieszycach

29 XII, godz. 19.00

Koncert Operowo-Operetkowy

MBP-CK w Pieszycach

Grudzień

Mikołajki i Paczka Seniora

Sołectwo Rościszów

Grudzień

Wigilia Rady Sołeckiej z mieszkańcami Rościszowa

Sołectwo Rościszów

SIERPIEŃ

WRZESIEŃ

PAŹDZIERNIK

LISTOPAD

GRUDZIEŃ

UWAGA!
* W piątki od godz. 15.30 do 17.00 w filii MBP - CK w Rościszowie odbywają się cykliczne spotkania dla najmłodszych
mieszkańców Gminy Pieszyce.
** To nie wszystkie wydarzenia mające miejsce na terenie gminy Pieszyce. Bieżące informacje i terminy wydarzeń znajdziecie na www.pieszyce.pl.
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