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wydawana od 1994 r.

Remont wieży widokowej na Wielkiej Sowie.
Wieża zamknięta dla ruchu turystycznego
Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy, że z dniem 24 sierpnia 2021 r. wieża widokowa na
Wielkiej Sowie zostaje zamknięta dla ruchu turystycznego. Związane jest to z remontem obiektu.
Należy się spodziewać, że obiekt zostanie w
zamknięciu do maja 2023 roku – na taki czas została
podpisana umowa z wykonawcą remontu, wrocławską
firmą ALTA Sp. z o.o. Na prace przeznaczonych zostanie
ponad 800 000 złotych.
- Cieszę się, że po wielu
staraniach udało się podpisać umowę na remont tego
najważniejszego dla Pieszyc
obiektu turystycznego – mówi
Dorota Konieczna – Enozel
– burmistrz Pieszyc. – Dużo
czasu poświęciliśmy na wybór
odpowiedniej technologii prac

remontowych. Stan elewacji i
późniejsza trwałość jej wykonania to największa trudność
jeśli chodzi o ten obiekt. Z
uwagi na specyficzne warunki
atmosferyczne dopuszcza się też
wyłączenia z terminu wykonacd na str. 2

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

Powstanie rondo na skrzyżowaniu
ulic Bielawskiej i Ogrodowej
We wrześniu burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna
– Enozel uczestniczyła w spotkaniu w Starostwie
Powiatowym w Dzierżoniowie podczas którego starosta Grzegorz Kosowski przedstawił wstępną koncepcję budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Ogrodowej i
Bielawskiej w Pieszycach.

Realizacja koncepcji związana jest z rozwojem tego terenu
(zabudowa działki sprzedanej
przez WiK oraz prace inwestycyjne na terenie byłego przedszkola) i docelowym zwiększe-

niem ruchu w tym miejscu, ale
przede wszystkim z poprawą
bezpieczeństwa wszystkich
użytkowników dróg.
Koncepcja budowy będzie
miała swoją kontynuację w
formie projektu budowlanego
i w dalszej kolejności prac
budowlanych.
(red.)

cd ze str. 1

nia umowy okres od listopada
do marca, co znacznie wydłuża
prace remontowe.
Zakres prac remontowych
obejmuje m.in. remont ścian
zewnętrznych, stolarki okiennej, stropów żelbetow ych,
renowację stolarki drzwiowej,
stopni betonowych i stalowych
schodów, instalacji oświetlenio-

wej i odgromowej oraz wykonanie tynków wewnętrznych.
- Dodatkowym kosztem będą
późniejsze prace związane z
remontem małej infrastruktury
turystycznej zlokalizowanej na
polanie szczytowej wokół wieży
– dodaje burmistrz Pieszyc.
Na czas remontu zachęcamy turystów do „zerkania”
przez kamery zamontowane
na Wielkiej Sowie, ale także

do sowiogórskich wędrówek –
nie tylko w kierunku Wielkiej
Sowy, która jako szczyt pozostaje oczywiście „otwarta”.
Jeśli szukacie ciekawych inspiracji do sowiogórskich spacerów, na stronie internetowej
www.pieszyce.pl w dziale
Turystyka – wycieczki proponujemy kilka z nich.
P u n k t gast ronom icz ny
prowadzony przez podmiot

prywatny obsługujący turystów pozostaje nadal otwarty
(w zależności od warunków
pogodowych) i nadal świadczy
swoje usługi.
Pieczątki potwierdzające
zdobycie szczytu w ramach
Korony Gór Polski znajdziecie
Państwo w skrzyneczce zlokalizowanej przy rzeźbach trzech
sów na polanie szczytowej.
(red.)

Nowy rok szkolny rozpoczęty
Uczniowie i nauczyciele witają dziś nowy rok
szkolny. Uroczystość w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej rozpoczęła się od krótkiego występu artystycznego i złożenia gratulacji panie Ewelinie Taranek, która wygrała
konkurs na stanowisko dyrektora placówki.
Za nami wakacje, wakacje już.
Przed nami rok szkolny, rok szkolny tuż.
Za nami wędrówek, wędrówek czar.
Przed nami klasowy, klasowy gwar.
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Ciepłe słowa powędrowały
także w kierunku uczniów, a
przede wszystkim pierwszoklasistów.
- Życzę Wam jak najlepszych
wyników w nauce. Żebyście
poszerzali swoje zainteresowania, odkrywali nowe talenty,
poznawali przyjaciół – mówił w
trakcie uroczystości Krzysztof
Galiak, zastępca burmistrza
miasta Pieszyce. – Nauczycielom życzę natomiast wiele cierpliwości i wytrwałości – czyli
tego wszystkiego, czym powi-

nien charakteryzować się dobry
nauczyciel. Nam wszystkim –
całemu gronu pedagogicznemu
i pracownikom oświaty życzę
dobrej i owocnej współpracy.
Do życzeń dołączamy jeszcze jedno. Niech ten rok szkolny
będzie „zwyczajnym” rokiem –
rozpoczętym i zakończonym w
murach szkolnych.
Dobrego roku szkolnego!
Słowa piosenki
- Zbigniew Nikodem Szałko Za nami wakacje

Będą nowe nasadzenia
2 wiązy i 9 klonów – starych
spróchniałych i stwarzających
niebezpieczeństwo dla ludzi
i mienia zostało wyciętych
wzdłuż ulicy Mickiewicza w
Pieszycach. Były to te najbardziej schorowane drzewa,
które przy wiatrach i obciąże„Gazeta Pieszycka”
- Pismo Samorządu Mieszkańców
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niu śniegiem stanowiły realne
zagrożenie.
W ramach tzw. kompensacji
przyrodniczej, czyli uzupełnienia wyciętych roślin, Gmina
Pieszyce zasadzi w tym miejscu
11 nowych, młodych klonów.

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

Gmina Pieszyce przystąpiła
do Spółki DTBS
Gmina Pieszyce przystąpiła do Dzierżoniowskiego
Towarzystwa Budownictwa Społecznego. 29 lipca w
Urzędzie Miasta i Gminy Pieszyce podpisano list intencyjny z Gminą Dzierżoniów i Gminą Strzelin, mówiący
o poprawie dostępności do mieszkań na wynajem o
umiarkowanym czynszu w Gminie Pieszyce, w oparciu
o doświadczenia i możliwości organizacyjne DTBS.
- To ważny dzień dla naszej
Gminy. Chcieliśmy zaoferować
mieszkańcom możliwość zamieszkania w nowych, komfortowych
lokalach. Do tej pory w Pieszycach
rozwijało się budownictwo jednorodzinne, natomiast brakowało

budownictwa wielorodzinnego.
Postawiliśmy na jedną z formuł,
jaką jest mieszkalnictwo w TBS
– tłumaczy Dorota Konieczna
– Enozel – Burmistrz miasta i
Gminy Pieszyce. – TBS oferuje
mieszkania o dobrym standardzie,

bez konieczności posiadania 100%
wartości jego zakupu. Partycypacja wynosi ok. 20% wartości. Jeżeli
lokator decyduje się opuścić mieszkanie, otrzymuje zwaloryzowaną
partycypację z powrotem.
TBS to idealne rozwiązanie dla
tych osób, które na chwilę obecną
nie wiedzą, czy za kilka lat nie
zdecydują się na zakup działki i
budowę domu jednorodzinnego.
Nowe budownictwo powstanie
w centralnej części miasta. Na terenie odzyskiwanym przez Gminę
Pieszyce od Polskiego Związku
Działkowców w pobliżu stawu,
przy skrzyżowaniu ul. Ogrodowej
i 1-go Maja. Będą to mieszkania
kompletnie wykończone i wyposażone w standardzie TBS. Każde
z mieszkań posiadać będzie indy-

widualny system grzewczy, umożliwiający optymalizację zużycia
ciepła. W części przyziemnej
mają zostać zlokalizowane garaże.
Mieszkania na parterze posiadać
będą indywidualnie wygrodzone
ogródki przydomowe. Każdemu
z mieszkań przyporządkowane
zostanie miejsce parkingowe w
garażu lub na parkingu zewnętrznym. Mieszkania na wynajem w
systemie TBS to oferta dla rodzin
o średnich dochodach, które przekraczają limit dochodów uprawniający do ubiegania się o lokal
komunalny lecz jednocześnie nie
posiadają zdolności kredytowej
lub nie zamierzają wiązać się wieloletnim kredytem dla zdobycia
własnego mieszkania.
(red.)

Obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej
„Pokój jest rzeczą cenną i pożądaną (…)
Ale pokój, jak prawie wszystkie sprawy tego świata,
ma swoją cenę.
Wysoką, ale wymierną.
My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę.
Jest jedna tylko rzecz w życiu ludzi, narodów i państw,
która jest bezcenna.
Tą rzeczą jest honor.”
To słowa wypowiedziane 5 maja 1939 r. w Sejmie
ministra spraw zagranicznych Józefa Becka, którymi
odrzucone zostały żądania Niemiec dotyczące włączenia do III Rzeszy Wolnego Miasta Gdańska oraz
wyznaczenia eksterytorialnych linii komunikacyjnych.
Równo o godzinie 4:45 przy
pomniku poświęconym „Żołnierzom września zamęczonym
w obozie niemieckim w Pieszycach”, umiejscowionym na
cmentarzu przy kościele pw.
św. Jakuba Apostoła, rozpoczęły się obchody 82. rocznicy
wybuchu II wojny światowej.
W symbolicznej uroczystości
wzięli pieszyccy kombatanci,
członkowie Stowarzyszenia Gór
Sowich „Pasjonat”, 7 Drużyny

Harcerskiej „Iskra”, mieszkańcy,
radni i władze Gminy Pieszyce
z zastępcą burmistrza Krzysztofem Galiakiem i Przewodniczącym Rady Miejskiej w Pieszycach Ryszardem Kondratem.
Wspólnie odśpiewano hymn,
złożono wiązanki kwiatów i
wspominano historie wojenne
sprzed lat. Wartę honorową
przy pomniku pełnili harcerze
„Iskry”. Burmistrz w sowim
przemówieniu nawiązał do

przebiegu wojny, ale zwrócił
również, że: To ludzie – ludziom
zgotowali taki los. Pamiętajmy o
tym, i dbajmy o to, żeby nigdy nie
powtórzyło się choć w najmniejszym stopniu to, co zdarzyło
się podczas II wojny światowej
– mówił Krzysztof Galiak. –
Dbajmy i wzajemny szacunek,
tolerancję. Zawsze jest miejsce
na drugiego człowieka.
Na płycie pomnikowej w
2019 r. członkowie Stowarzynr 3 (301) / 2021

szenia „Pasjonat” oraz Związek
Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów
Politycznych w Pieszycach
odsłonili tablicę z 20 nazwiskami żołnierzy września,
którzy zmarli w niewoli niemieckiej w latach 1939 – 40,
pochowanymi w czasach II
wojny światowej w Pieszycach.
Pozostałych 25 żołnierzy nigdy
nie zostało rozpoznanych.
(red.)
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W Góry Sowie
po nowej nawierzchni
23 sierpnia odbył się odbiór techniczny drogi powiatowej w Kamionkach. Dzięki zrealizowanej w ostatnich
miesiącach modernizacji, nową nawierzchnię zyskał
2,5 kilometrowy odcinek drogi.
Inwestorem była gmina Pieszyce, która pozyskała fundusze
w wysokości 1.117.850,48 złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Remont dofinansowany został przez Powiat
Dzierżoniowski w kwocie ponad 100.000 złotych.
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W efekcie przeprowadzonych prac cała droga z Pieszyc na
Przełęcz Jugowską prowadzi po nowej, równej nawierzchni. - W
perspektywie trzeciego etapu remontu ulicy Kopernika, który
właśnie trwa, oraz wcześniejszego remontu drogi wojewódzkiej
w Rościszowie oraz ostatnio przeprowadzonych prac naprawczych w górskiej części tej drogi możemy zapewnić mieszkańcom
i turystom komfort podróżowania – podsumowuje burmistrz
Pieszyc – Dorota Konieczna – Enozel.
(red.)

Zadanie to wpisuje się w Sołecką Strategię Rozwoju Wsi
Bratoszów pkt C Jakość życia – 2 Poprawa bezpieczeństwa
mieszkańców – 2.2. Doświetlenie miejscowości.
Projekt zakłada budowę oświetlenia drogowego w rejonie od
stawu w Bratoszowie w kierunku Pieszyc Dolnych. Będzie to
budowa całkowicie nowego oświetlenia, bowiem na terenie, na
którym będzie realizowana inwestycja, oświetlenie nie istnieje.
Zakres projektu obejmuje wykonanie kablowej linii oświetlenia
oraz montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami.
Budowa oświetlenia wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Bratoszów oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich.
Pod koniec sierpnia planowane jest podpisanie umowy z
wykonawcą robót budowlanych, tak by można było z pracami
ruszyć już we wrześniu. Zakładamy, że prace zostaną zakończone
w październiku br.
Na powyższe zadanie Gminie Pieszyce została przyznana
dotacja w wysokości 26 417,00 zł.
(red.)

Przebudowa ul. Spacerowej
w Rościszowie
Gmina Pieszyce otrzymała dotację celową z budżetu
Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne „ŚRODKOWE - ROŚCISZÓW droga dojazdowa
do gruntów rolnych”.

Budowa oświetlenia
w Bratoszowie
W ramach konkursu „Odnowa
Dolnośląskiej
Wsi” Gmina Pieszyce otrzymała
d o t a c j ę c e l ow ą
z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn.
„Poprawa warunków życia mieszkańców wsi Bratoszów popr zez
budowę oświetlenia ulicznego”.
nr 3 (301) / 2021

W ramach tego zadania planowana jest przebudowa ul.
Spacerowej w Rościszowie na długości ok. 0,6 km. W ramach
przebudowy wykonana zostanie nawierzchnia asfaltowa wraz z
odwodnieniem.
Koszt inwestycji to ok. 350 000 zł, natomiast przyznane
dofinansowanie wynosi 133 140 zł.
Realizacja inwestycji nastąpi jeszcze w 2021 roku.
(red.)

Bukowa odebrana

Złote Gody w Gminie Pieszyce

Przebudowa ulicy Bukowej w Kamionkach dobiegła
końca. 14 lipca br. dokonano odbioru prac budowlanych i droga została oddana do użytku.

Z okazji Jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego
składamy Jubilatom serdeczne życzenia pomyślności
i szczęścia w życiu osobistym i rodzinnym. Życzymy
Państwu zdrowia i niech łączące Was uczycie dodaje
Wam sił i wytrwałości na dalsze wspólne lata. Życzymy
Wam, abyście dalej szli przez życie trzymając się mocno
za ręce, zawsze razem, zawsze uśmiechnięci, zawsze
pewni swoich uczuć. 25 września uroczystość Złotych
Godów rozpoczęta została mszą świętą w kościele pw.
św. Antoniego, a następnie kontynuowana w Miejskiej
Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach.

W ramach wykonanych prac położona została zupełnie nowa
kanalizacja deszczowa, nowa nawierzchnia oraz przebudowano
zjazdy, które pokryte zostały kostką betonową. Skarpy zostały
wzmocnione płytami ażurowymi. Nową jakość zyskało również
skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatową prowadzącą
przez Kamionki.

Długość drogi to 275 m. Wartość prac to nieco ponad 310
000 zł. Inwestycja dofinansowana jest z Rządowego Funduszu
Inwestycji Lokalnych.
(red.)

Jest bezpieczniej
Po większych opadach deszczu w tym miejscu – z
ulicy Leśnej na ulicę Kopernika zawsze „płynęła” rzeka
ziemi, kamieni i ściółki leśnej.
Prowadząc ostatnie prace drogowe w tym rejonie położyliśmy
także fragment asfaltu i kanalik ściekowy odprowadzający wodę
wprost do kanalizacji deszczowej z drogi i ze strumienia, gdy ten
się przelewa, wprost do kanalizacji deszczowej.
Ostatnie opady deszczu dość solidnie przetestowały to rozwiązanie i wygląda na to, że problem udało się rozwiązać.

Złoty jubileusz w tym roku obchodziły 22 pary. Gratulujemy
Państwu tak długiego stażu.
Wśród jubilatów znaleźli się:
- Lucyna i Jerzy Szerer,
- Halina i Jan Ibek,
- Zdzisława i Leszek Skarżyńscy,
- Urszula i Bogdan Wójcik,
- Krystyna i Stanisław Bochenek,
- Kazimiera i Antoni Styś,
- Grażyna i Alojzy Polus,
- Zofia i Józef Skowronek,
- Jolanta i Stanisław Włodarczyk,
- Danuta i Tadeusz Świrgun,
- Janina i Franciszek Mazur,
- Józefa i Ryszard Rosińscy,
- Barbara i Tadeusz Szymczak,
- Irena i Eugeniusz Mikołajewscy,
- Marianna i Ryszard Stępień,
- Maria i Bronisław Paszkowscy,
- Janina i Henryk Hruświccy,
- Maria i Adam Fuksa,
- Leokadia i Lucjan Pięta,
- Danuta i Jerzy Bednarczyk,
- Urszula Abresz-Szpak i Leon Szpak,
- Danuta i Zdzisław Maciejewscy.
Pary, które nie mogły uczestniczyć w uroczystościach, zapraszamy po odbiór medali wraz z legitymacjami do Urzędu Miasta
i Gminy w Pieszycach. Prosimy o wcześniejsze zaanonsowanie
się pod nr tel.: 74 8365 487.
(red.)
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Adam Lizakowski odznaczony
Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski

O turystyce na sesji
Rady Powiatu Dzierżoniowskiego
Turystyka w Powiecie Dzierżoniowskim i Górach
Sowich to główny temat sierpniowej sesji Rady Powiatu
Dzierżoniowskiego.
Popularność naszych gór wzrasta z każdym rokiem, co jest
zauważalne po ilości turystów odwiedzających atrakcje turystyczne. Jest to wynikiem wielu składowych, w tym także stałej
współpracy na rzecz promocji i rozwoju regionu.

Wicewojewoda Dolnośląski Jarosław Kresa w imieniu
Prezydenta RP wręczył odznaczenia państwowe mieszkańcom
Dolnego Śląska. Za wybitne zasługi w pracy twórczej Krzyżem
Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski odznaczony został również
Honorowy Obywatel Gminy Pieszyce Adam Lizakowski.
za duw.pl

Kolejne inwestycje remontowe
w Pieszycach
6

Przedstawiamy Państwu kolejne ukończone inwestycje w naszym mieście zrealizowane wspólnymi
siłami przez wspólnoty mieszkaniowe oraz Zakład
Gospodarki Mieszkaniowej, działający w imieniu Gminy
Pieszyce.
1. W ostatnim czasie nowe
pokrycia dachowe otrzymały
budynki następujące budynki:
• Kościuszki 20 – wartość
całkowita inwestycji 86 000 zł,
• Kościuszki 22 - 133 000 zł,
• Kościuszki 15 - 160 000 zł,
• Sienkiewicza 5 - 190 000 zł,
• Sienkiewicza 1 - 80 000 zł,
• Nadbrzeżna 6 - 50 000 zł,
• Kopernika 45 - 100 000 zł,
• Rościszów 9 - 134 000 zł.

Głos w trakcie sesji zabierali m.in. Marzena Zdolska - w
imieniu Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór Sowich, Łukasz
Masyk - kierownik Biura Promocji w Starostwie Powiatowym w
Dzierżoniowie oraz Sławomir Szel - kierownik Referatu Promocji
Gminy Pieszyce.
Wszystkie referowane prezentacje można pobrać na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach.
(red.)

W trakcie realizacji remontów dachów są kolejne budynki:
przy ul. Kościuszki 13, Kopernika 12 oraz Zamkowej 21 a.
Kolejnym realizowanym
działaniem jest sukcesywna
zmiana w lokalach gminnych
sposobu ogrzewania ze stałopalnego na ogrzewanie gazowe
lub elektryczne. W budynku
gminnym przy ul. Kopernika
167 wymieniono bieg schodów
oraz wyremontowano klatkę
schodową. Koszt prac to blisko
10 000 zł.
W sierpniu ZGM w Pieszycach zrealizował gruntowny
remont lokalu mieszkalnego
przy ul. Zamkowej. Koszt tych
prac to 12 000 zł.
Wkrótce dobiegnie końca
duża inwestycja, którą jest
adaptacja na cele mieszkaniowe strychu w budynku przy
ul. Kościuszki 15. Działanie
to realizowane jest wspólnie
nr 3 (301) / 2021

przez ZGM w Pieszycach,
Gminę Pieszyce oraz wspólnotę mieszkaniową przy ul.
Kościuszki 15. Trzeba tutaj
wspomnieć również o ogromnym wsparciu prywatnych
osób o wielkich sercach, dzięki
którym możliwa jest realizacja
tej inwestycji. Więcej o szczegółach tego remontu przedstawimy Państwu w następnym
numerze „Gazety Pieszyckiej”.
ZGM Pieszyce

„Między Ślężą a Sową”. Wizyta w gminie Pieszyce
Lokalni liderzy z gminy Dzierżoniów odwiedzili
3 września gminę Pieszyce. Wizyta była pierwszym
etapem projektu pn. „Między Ślężą a Sową - wymiana
wiedzy i doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów
wiejskich w oparciu o walory turystyczne regionu”
realizowanego ze środków Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich.
Przedstawiciele naszej gminy spotkali się ze swoimi sąsiadami
z gminy Pieszyce, zwiedzili Muzeum Góry Sowie Region Sudety,
wzięli udział w warsztatach z kowalem i udali się na spacer do
Siedmiu Sówek - czyli tam, gdzie narodziły się Góry Sowie.
Pierwsza część rewizyty pieszyczan miała miejsce 22 września
w Uciechowie – „Wiosce dobrego Humoru”. Pieszyczanie poznali
projekty, w których uczestniczą mieszkańcy Gminy Dzierżoniów
oraz uczestniczyli w warsztatach marmoryzacji i frywolitek,
poznali radosny Quest i zwyciężyli w międzygminnym turnieju
minigolfa.

Kolejne zaplanowane działanie to wizyta grupy z Pieszyc w
Owieśnie - „Wsi Okrągłego Zamku”. Tam aktywni członkowie
sołectw oraz klubów senioralnych poznają oferty wiosek tematycznych oraz plany mieszkańców Gminy Dzierżoniów związanych z
rozwojem turystyki.
Projekt zakłada również wydanie publikacji, w której opisane
zostaną atrakcje turystyczne gmin Dzierżoniów i Pieszyce. Na zakończenie przedsięwzięcia zaplanowano konferencję podsumowującą.
Głównym celem operacji jest wymiana wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich, zwiększe-

nie intensywności współpracy i integracji oraz poznanie dobrych
praktyk wypracowanych przez partnerów projektu szczególnie
w temacie rozwoju wsi w oparciu o walory turystyczne regionu,
poprzez współorganizację i współuczestnictwo w szeregu działań odbywających się na
terenie gmin Dzierżoniów i Pieszyce w okresie od maja do końca października 2021 roku.
Liderem projektu jest gmina Dzierżoniów, a partnerami: gmina Pieszyce,
Biblioteka Publiczna Gminy Dzierżoniów
im. Władysława Reymonta oraz Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi „Przystań
Mościsko”.
Dziękuję pieszyckim sołectwom, a w
szczególności pani sołtys i członkom rady
sołeckiej w Kamionkach, za przygotowanie
spotkania w Kamionkach.
Podziękowania również dla właścicieli
i gospodarzy Muzeum w Kamionkach –
Państwa Przeorek za gościnę i pomoc w
organizacji wydarzenia.
Dorota Konieczna – Enozel,
Burmistrz Pieszyc

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie”. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy
Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

Z medalem na szyi
W Sulmierzycach 11 września 2021 r. odbyły się
otwarte Mistrzostwa Powiatu Krotoszyńskiego w zapasach stylu wolnym oraz dziewcząt.
W zmaganiach uczestniczyło 130 zawodników z 20
klubów. Klub SOWA Pieszyce
w zawodach reprezentowała
Zu zan na Nie śpia łowsk a
29 kg, która w eliminacjach

wygrała 3 walki. W finale
uległa Zofii Malczewskiej i
wywalczyła srebrny medal.
Gratulujemy i życzymy
kolejnych sukcesów!
nr 3 (301) / 2021
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Setne urodziny mieszkańca Piskorzowa Będzie się działo!
25 września uroczystość setnych urodzin obchodził kombatant, mieszkaniec Piskorzowa – pan Julian
Mazur. Z tej okazji odbyła się wyjątkowa uroczystość,
podczas której solenizant obdarowany został życzeniami i prezentami.
Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu płk.
Piotr Rupa przekazał Panu Mazurowi wyjątkowe odznaczenia
mianujące mieszkańca Piskorzowa Honorowym Kombatantem.

Czy pamiętasz żołnierzu

8

Porucznikowi Julianowi Mazurowi
Kopanie okopów przy blasku księżyca
Ten lot straszliwy nad rzeką Pilica
Karabin co strzelał długimi seriami
Brygadę pancerną, bój pod Studziankami
Groźniejsze od wrogich „Organy Stalina”
Miasteczka, po których została perzyna
Granaty lecące wprost na wasze głowy
I ten strach przed śmiercią i ten duch bojowy
Te letnie upały, te zimowe noce
Kiedy ci do auta przymarzały koce
Radość, gdy list dotarł od kochanej mamy
Służby wciąż pełnione czas cały bez zmiany
Głód, kiedy została gdzieś kuchnia polowa
Mundur, gdy już wysechł zmoczony od nowa
Niemieckie ataki, nagle zamieszanie
To było twe życie, twoje wojowanie
Zawiesiłeś karabin na ścianie
Mundur jeszcze ci służył latami
Groza wojny w pamięci zostanie
Ty wróciłeś i jesteś tu z nami
Masz serce ze stali i duszę anioła
Nic cię nie załamie, nic przemóc nie zdoła
Choć setka się zbliża, ty dajesz dowody
Że duchem wciąż jeszcze ciągle jesteś młody.
Zdzisław Maciejewski

Przypominamy o uregulowaniu
płatności podatków
Przypominamy, że 15 września br. minął termin
płatności III raty w zakresie podatków i opłat lokalnych.
Jeżeli zdecydowaliście się Państwo opłacać podatek w rozłożeniu na 4 raty informujemy, że termin płatności IV raty upływa
15 listopada 2021 r.
Zachęcamy Państwa do dokonywania płatności drogą elektroniczną (przelew). Jeżeli nie mają Państwo takiej możliwości,
zapraszamy do kasy urzędu miasta i gminy w Pieszycach: godziny
pracy kasy urzędu: poniedziałek, wtorek, czwartek - 9:00 - 15:00,
środa - 9:00 - 16:00, piątek - 9:00 - 13:30.
Więcej informacji udziela Referat Dochodów - tel.: 74 8 36 54 92.
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Z przyjemnością informujemy o zakończonych
naborach na projekty grantowe oraz gminne projekty
inwestycyjne, które zostaną zrealizowane w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 - poddziałanie 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”.
Grantobiorcy zorganizują
wydarzenia i warsztaty oraz
wydadzą publikacje promocyjne. W ramach „dużych projektów” inwestycyjnych dla
JST środki będą przeznaczone
na rozwój ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej lub
kulturalnej.
Wsz ystk ie te d ziałania
zostały zaplanowane na wiosnę
i lato 2022 roku. Będzie się
działo!!!
To dopiero przed nami, a za
nami Targi Turystyki Weekendowej „Atrakcje Regionów” , na
których gościliśmy w Chorzowie oraz „Piknik nad Odrą” w
Szczecinie. LGD „Partnerstwo
Sowiogórskie” miała przyjemność reprezentować obszar
gmin objętych partnerstwem tj.
Głuszycę, Jedlinę-Zdrój, Nową
Rudę, Pieszyce oraz Walim.
Nasze stoiska cieszył y się
ogromnym zainteresowaniem
ze strony odwiedzających. W
pięć dni targowych rozdaliśmy
kilkanaście tysięcy materiałów
i gadżetów reklamowych. Przeprowadziliśmy tysiące rozmów
z osobami z całej Polski i nie
tylko. Teraz czekamy na efekty
naszej pracy i kampanii „Jemy
Śpimy i Zwiedzamy” w Góry
Sowie zapraszamy. Fotorelację
można obejrzeć na naszej stronie www.partnerstwo-sowiogorskie.pl lub na FB.
Już w październiku przystępujemy do realizacji niedawno
podpisanej umowy na realizację
międzynarodowego projektu
współpracy. To będzie prawdziwa uczta smaków, bowiem
ruszamy z „Festiwalem kulinarnym - Tradycje wsi polskiej
i czeskiej”. Naszymi partnerami

jest Lokalna Grupa Działania
„Ujście Baryczy” Gmin Góra Niechlów - Wąsosz oraz Euroregion Glacensis. Festiwal będzie
prezentował przede wszystkim
tradycje i czasem zapomniane
potrawy, jednakże chcemy

„smak przeszłości” przyprawić odrobiną nowoczesnych
elementów. Czy nam się uda?
Pewnie, że tak! Liczymy na
Wasze pomysły bo planujemy
podczas realizacji projektu
czerpać z Waszych talentów jak
najwięcej więc… będą KONKURSY Z NAGRODAMI, będą
filmy, będzie gotowanie, będzie
publikacja, będzie się działo.
Szczegóły na naszej stronie
www.partnerstwo-sowiogorskie. Już wkrótce ogłoszenie
konkursu i pierwsze warsztaty.
Czekajcie, obserwujcie i już
próbnie gotujcie. Zapraszamy!
Lokalna Grupa Działania,
„Partnerstwo Sowiogórskie”

Kilka słów dotyczących kapliczki w parku miejskim w Pieszycach
W ostatnim czasie dość głośno było w związku z
renowacją zabytkowej kapliczki w pieszyckim parku, w
pobliżu drogi w kierunku Piskorzowa. Niejednokrotnie

zajmowałem się historią miasteczka u podnóża Gór
Sowich, dlatego zdecydowałem się zabrać głos w tej
sprawie.

Na wstępie należałoby wyjaśnić, jaki jest status kapliczki
jako zabytku. Obiekt figuruje w gminnej ewidencji zabytków. Do
rejestru zabytków wpisany został natomiast cały historyczny pieszycki park wraz z znajdującą się w jego obrębie kapliczką. Takie
rozwiązanie zapewnia jej (a w każdym razie powinno zapewniać)
właściwą ochronę. Przed przystąpieniem do renowacji władze
wałbrzyskiej Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydały stosowne zezwolenia na wykonanie prac, określiły
ich warunki oraz zakres.
Wraz z nagłośnieniem sprawy renowacji w mediach społecznościowych pojawiły się niczym nie potwierdzone źródłowo
informacje na temat daty powstania kapliczki. Według niektórych
miałaby ona powstać jeszcze w XVIII w. i upamiętniać ofiary
jakiejś zarazy, której ofiarami mieli być mieszkańcy niemieckiego
Peterswaldau (dzisiejszych Pieszyc). Nie ma na to jednak żadnych
dowodów. Według bardzo ogólnikowej dokumentacji pozostającej w dyspozycji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
kapliczka powstała po 1800 roku. To by się zgadzało biorąc pod
uwagę jej architekturę, która posiada czytelne znamiona obiektu
dziewiętnastowiecznego. Być może na tym miejscu istniała
wcześniej jakaś inna kapliczka, choć nie ma na to – podkreślam
jeszcze raz – żadnych dowodów źródłowych.
Ciekawa jest sprawa figurki Matki Boskiej umieszczonej na
kamiennym postumencie wewnątrz kapliczki, od strony parku.
Bardzo wiele wskazuje, że jest to figura Matki Boskiej z Lourdes.
Decyduje o tym krój i barwa stroju oraz inne detale. (Patrz fot. 1).
Jeżeli tak, to koniecznie należy wskazać, że objawienia w Lourdes
zostały uznane przez Kościół za autentyczne w 1862 r. Być może
właśnie po 1862 r. powstała kapliczka w pieszyckim partu wraz
z tą figurką. Jest to jednak tylko hipoteza – choć wydaje się dość
prawdopodobna. Tak czy inaczej zarówno architektura kapliczki,
jak i wspomniana figurka przemawiają za tym, że całość mogła
powstać w drugiej połowie XIX stulecia.
Jest jednak pewna wątpliwość. Matka Boska z Lourdes bardzo
rzadko przedstawiana była w koronie, tymczasem figurka Matki
Boskiej z pieszyckiej kapliczki jest w koronie. Koroną przyozdabiano natomiast niemal zawsze Matkę Boską z Fatimy. Pierwsze
objawienia w Fatimie miały miejsce w 1917 r. Kościół uznał je i
włączył do kanonu dopiero w 1930 r.

Kiedyś to miejsce wyglądało zdecydowanie inaczej. Pamiętam to z czasów swojego dzieciństwa, kiedy do parku zazwyczaj
trafiałem po lekcjach religii w salce przy kościele św. Jakuba.
Do kapliczki od ul. Piskorzowskiej prowadziły granitowe (lub
z piaskowca) schody otoczone metalowymi poręczami. Dzisiaj
nie ma po nich śladu. Kapliczka otoczona była też metalowym
(kutym) dość niskim ogrodzeniem na podmurówce. Nie było też
istniejącej dzisiaj balustrady przed figurką Matki Boskiej. Ten
stan rzeczy ilustruje fotografia wykonana ok. 1962 lub 1963 r.
przez Leszka Sitarka, ówczesnego ucznia Szkoły Podstawowej
nr 1, a zarazem członka przyszkolnego kółka fotograficznego,
udostępniona autorowi tego tekstu przez Jego siostrę Bożenę
Muńdziakiewicz, za co serdecznie obojgu dziękuję.
Jakość zdjęcia nie pozwala rozpoznać wszystkich istotnych
szczegółów dotyczących figurki. Nie ulega jednak wątpliwości,
że Matka Boska również wówczas miała koronę. Czy była to
ta sama figurka pozostają jednak wątpliwości. Bezsporny jest
natomiast fakt, że barwy figury były zdecydowanie inne niż
współczesne (ciemniejsze).
Przeprowadzone w trakcie renowacji badania dostarczyły
kilku interesujących informacji. Wiemy, że tynk kapliczki nie
był pierwotny. Wykonany został najprawdopodobniej w drugiej
połowie XX w. Być może było to właśnie po 1963 r. Nie wykluczone również, że wtedy powstała też wspomniana balustrada
przed figurką (dzisiaj pomalowana na biało). Zachowano wówczas
ogrodzenie i kamienne schody od ulicy Piskorzowskiej, które
pamiętam z penetracji parku w latach 70.
Tak czy inaczej najbardziej zagadkowa pozostaje sprawa
figurki Matki Boskiej umieszczonej wewnątrz tej dość nietypowej, ponieważ dwustronnej kapliczki w pieszyckim parku.
Zgłębienie tej tajemnicy wymagać będzie bardziej pogłębionych
studiów archiwalnych. Tylko one dają nadzieje na precyzyjne
ustalenie daty powstania kapliczki i jej dalszych dziejów.

fot.: Leszek Sitarek
Kapliczka. Stan z lat 1962 lub 1963.

Kapliczka po remoncie wykonanym w 2021 r.

Prof. dr hab. Jan Kęsik - Uniwersytet Wrocławski
(przedruk za:
https://www.facebook.com/DziedzictwoKulturyMaterialnej)
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Ogromne brawa i gratulacje dla strażaczek i strażaków
z OSP Piskorzów!
W sobotę podczas XXII Powiatowych Zawodów w
Sportach Pożarniczych Seniorów oraz Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych nasze drużyny zwyciężyły w dwóch
kategoriach. Pierwsze miejsce zajęła drużyna Pań ora
chłopcy starsi. Seniorzy uplasowali się na 6 miejscu.
Organizatorem zawodów byli: Zarząd Oddziału Powiatowego
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Dzierżoniowie,
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Bielawie.
(opr.)

U seniorów
Kolejny kwartał w Klubie „Senior+” w Pieszycach
upłynął bardzo pracowicie.

10

Seniorzy bardzo aktywnie uczestniczyli w ćwiczeniach
prowadzonych przez fizjoterapeutę Pana Marcina. Pyszne,
domowe ciasto, sałatka, dobra kawa, doborowe towarzystwo
i miła atmosfera sprawiają, że popołudnia w Naszym Klubie
upływają na dobrej zabawie.
W sierpniu seniorzy z Naszego Klubu uczestniczyli w Senioriadzie 2021, która odbyła się w Zespole Ośrodków Wsparcia w
Bielawie. Brali czynny udział w różnych zawodach. Seniorzy
zajęli pierwsze miejsce i Puchar Senioriada 2021 oraz dyplom.
Dobra zabawa, duża sprawność fizyczna i wiedza Naszych
seniorów powoduje, że jesteśmy z nich bardzo dumni. BRAWO!
Seniorzy chętnie uczestniczą w różnych spotkaniach na
terenie gminy Pieszyce. Brali udział w projekcie „Miedzy Ślężą

a Sową” - spotkanie integracyjne przedstawicieli Gminy Dzierżoniów oraz Gminy Pieszyce.
Opr.

Okiem ósmoklasisty
Rozpoczą ł się now y rok
szkolny i szczęśliwie wszyscy
uczniowie oraz nauczyciele
mogli wrócić do dobrze znanych nam klas i korytarzy,
już tak naprawdę, bez masek,
rękawiczek i lekcji na laptopie.
Nastroje na szkolnym podwórku
raczej dopisują – co chwilkę da się
ujrzeć roześmianego szóstoklasistę
przemykającego prędko na hulajnodze czy młodzież z
klas ósmych energicznie konwersującą ze sobą np. o
najnowszych serialach.
Dla mnie i moich rówieśników z ósmego roku podstawówki to
szczególny rok, ponieważ niestety już ostatni. Mamy teraz wiele
obowiązków, wiele godzin nauki tygodniowo i wiele przedmiotów – nie jest łatwo, dodatkowo zważając na fakt, iż przez ostatni
rok zdążyliśmy się już odzwyczaić od siedzenia w szkolnej ławce
oraz bezpośredniego kontaktu z innymi ludźmi, a zdecydowanie
za szybko przywykliśmy do samotnego, ciepłego pokoju i całodziennego chodzenia w dresach – co dla jednych było katorgą, a
dla drugich prawdziwym spełnieniem marzeń. Pewnie dlatego,
gdyby drogi czytelnik zadał klasie ósmej pytanie: „Czy cieszycie
się, że nastąpił powrót do nauczania stacjonarnego?” otrzymałby
w tym samym momencie okrzyki radości jak i lamenty smutku
oraz zawiedzenia.
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Mimo wszystko, według mnie, to dobrze, że wróciliśmy.
Szczególnie dlatego, że na samiutkim końcu szkoły podstawowej
czekają na nas egzaminy, do których dobrze byłoby się porządnie
przygotować i którymi straszą nas chyba już od półtora roku! Z
tego powodu wielu uczniów i uczennic postanowiło zapisać się
na korepetycje, bądź zajęcia dodatkowe, robić estetyczne i kolorowe notatki czy nadrobić nieprzeczytane wcześniej lektury. A
to wszystko po to, żeby pisząc egzamin, wypaść jak najlepiej i
dostać się do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej. No właśnie.
Wymarzonej, czyli jakiej? To pytanie dzwoni mi w uszach od
wielu miesięcy, a czasu na podjęcie decyzji coraz mniej… Ale
nie ma się czym martwić! Drodzy rówieśnicy – jakąkolwiek
drogę wybierzecie, każda będzie miała swoje dobre strony. A
jeśli jednak okaże się, że to, co wybraliście, to jednak nie to, to
przecież zawsze można zmienić swoją decyzję i w razie czego
zmienić profil czy nawet szkołę.
Puentując: Drodzy ósmoklasiści! Pragnę życzyć sobie i Wam
udanego, pełnego pozytywnych wrażeń, bezstresowego i, co
najważniejsze, spędzonego w zdrowiu roku szkolnego. Obyśmy
nie musieli wrócić do zdalnego nauczania i mogli cieszyć się
byciem razem i przeżywaniem wspólnych przygód. Niech to
będzie dobry rok!
Magdalena Rakoczy, z klasy 8c Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach

Czym ogrzewasz swój budynek?

Zgłoś to do CENTRALNEJ EWIDENCJI
EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW
Od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić źródło ciepła, którym
ogrzewa swoją nieruchomość.

Proces składania deklaracji

Pierwszym uruchomionym elementem, jest funkcjonalność
umożliwiająca składanie deklaracji (za pomocą prostego, elektronicznego formularza) o użytkowanych źródłach ciepła lub spalania
paliw.

Jakie dane są wprowadzane do systemu?

W systemie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków są
gromadzone dane o budynkach, w zakresie eksploatowanych w
nich lub na ich potrzeby: źródeł ciepła, w tym zasilania z sieci
ciepłowniczej, źródeł energii elektrycznej oraz źródeł spalania
paliw, w rozumieniu art. 157a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396,
z późn. zm.), o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 MW,
niewymagającego pozwolenia, o którym mowa w art. 181 ust.1 pkt
1 i 2 albo zgłoszenia, o którym mowa w art. 152 ust. 1 tej ustawy.
Decydującym kryterium wpisu budynku do systemu w przypadku
kopciuchów pozostaje bowiem moc cieplna źródła spalania paliwa
– nie większa niż 1 MW.

Terminy dla właścicieli/zarządców

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

Szanowni mieszkańcy,

Zawiadamiamy, że zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 20 sierpnia 2021 r.
zatwierdzającą ustaloną przez Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
w Dzierżoniowie taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i
zbiorowego odprowadzenia ścieków, uległy zmianie stawki opłat
za wodę i ścieki.
Od 1 października 2021 r. cena brutto za dostawę 1 m3 wody
oraz odprowadzenie ścieków wynosi 12,25 zł. dla gospodarstw
domowych w Pieszycach.
Wysokość miesięcznej opłaty abonamentowej za wodę i ścieki
nie uległa zmianie.

Zaszczep się w sołectwie bez rejestracji
7, 10, 14, 15 i 29 września w pieszyckich sołectwach odbywały
się szczepienia przeciwko COVID-19. 5 i 6 października powtórzymy
akcję w Rościszowie i Piskorzowie. Mogą Państwo zaszczepić się
bez wcześniejszej rejestracji. Czekamy na Państwa od godz. 10:00
do 11:00, a w razie potrzeby zostaniemy dłużej.
Szczepienia są oczywiście bezpłatne i dobrowolne, za każdym
razem szczepimy szczepionką Pfizer. Zgodnie z prowadzoną stałą
analizą poziomu zaszczepionych mieszkańców, według stanu na 20
września 2021 r., Gmina Pieszyce znajduje się na 161. miejscu w
skali całego województwa oraz na 5. pozycji wśród gmin na poziomie powiatu dzierżoniowskiego. Pierwszą dawką zaszczepionych
zostało 41,2% mieszkańców Gminy Pieszyce.
W podziale na grupy wiekowe, pod względem zaszczepienia co
najmniej jedną dawką, sytuacja wygląda następująco: 12 - 19 lat 24,41%, 20 - 39 lat - 31,21%, 40 - 59 lat - 46,16% , 60 - 69 lat - 59,54%.
Punkty szczepień w sołectwach organizowane są przez Urząd
Miasta i Gminy Pieszyce oraz Przychodnię Miejską w Pieszycach.
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Co w przypadku kiedy właściciel ma dwa źródła
ogrzewania?

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

Jakie informacje będzie zawierała deklaracja?

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera
takie informacje jak:
1) imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku
lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest
źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3) informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie
nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich
przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;
4) numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5) adres e-mail (opcjonalnie).

P OBIERZ DEKLARACJĘ NA STRONIE:
WWW.PIESZYCE.PL
nr 3 (301) / 2021
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