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 Uczniowie pierwszej klasy Gimnazjum w 
Pieszycach odwiedzili dziœ Urz¹d Miejski. 
Celem ich wycieczki by³a powtórka materia³u 
z lekcji na temat samorz¹du lokalnego. 
 Te nadzwyczajne zajêcia rozpoczê³y siê 
krótk¹ powtórk¹ teoretyczn¹ o samorz¹dzie, 
któr¹ przeprowadzi³ Burmistrz Miasta 
Pieszyce Miros³aw Obal. Burmistrz 
przedstawi³ pokrótce zasady funkcjonowania 
samorz¹du, jego zadania i cele. Uczniowie 

mieli okazjê zapoznaæ siê z prac¹ 
Wydzia³u Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, 
organizacj¹ Biura Rady Miejskiej i 
Sekre tar ia tu  Urzêdu Miejsk iego w 
Pieszycach. Tutaj w rolê przewodnika wcieli³ 
siê pracownik Urzêdu Arkadiusz Zaruski. 
Koñcowym etapem wycieczki edukacyjnej 
by³a wizyta w gabinecie zastêpcy Burmistrza 
Miasta Pieszyce  Norberta Twardego. Mamy 
nadziejê, ¿e wœród grupy m³odych ludzi znajd¹ 
siê i tacy, którzy po dzisiejszych zajêciach 
wiedz¹ ju¿, co chc¹ robiæ w przysz³oœci.

POWTÓRKA Z „SAMORZ¥DU”

Z dniem 01.07.2005 r. wchodzi 
w ¿ycie Rozporz¹dzenie Ministra Zdrowia
 i Opieki Spo³ecznej, które w rozdziale 7 § 
76 p 1 mówi i¿ "Zak³ad Opieki Zdrowotnej 
prowadz¹cy dzia³alnoœæ w dniu wejœcia w 
¿ycie niniejszego rozporz¹dzenia nie  
spe³niaj¹cy wymagañ okreœlonych w 
przepisach tego rozporz¹dzenia dostosuje 
pomieszczenia i urz¹dzenia do tych 
wymagañ w terminie do dnia 31 grudnia 
2008 r.”

Dla Przychodni Miejskiej w Pieszycach 

oznacza³oby to zakoñczenie dzia³alnoœci w 
tym terminie gdy¿ obecnie zajmowany 
budynek nie pozwoli nigdy dostosowaæ go 
do wymagañ stawianych w ustawie. Czy 
Mieszkañcy Gminy Pieszyce przede 
wszystkim, a równie¿ mieszkañcy Powiatu 
Dzier¿oniowskiego bez ¿alu mog¹ 
zrezygnowaæ z opieki zdrowotnej  
realizowanej przez personel SP ZOZ 
Przychodni Miejskiej w Pieszycach? 
Myœlê, ¿e nie! W ci¹gu 5 lat istnienia tego 

zak³adu wszyscy mogli siê przekonaæ, i¿ 
tylko Koncepcja Kompleksowych, 
stoj¹cych na wysokim poziomie us³ug 
lekarzy POZ, specjalistów, pielêgniarek i 
po³o¿nych oraz higieny szkolnej przynosi  
widoczne efekty. 

podstawowej  opieki  zdrowotnej  
przyjmuj¹cych od rana do wieczora w SP 
ZOZ Przychodni Miejskiej oraz licznych, 
wysoko wykwalifikowanych specjalistów, 
a tak¿e u³atwienie dostêpu do badañ 

diagnostycznych w miejscu zamieszkania, 
stawia mieszkañców Gminy Pieszyce w 
bardzo korzystnej sytuacji, a dostêp do 
leczenia specjalistycznego jest chyba 
najlepszy w kraju.

Szkoda by³oby zaprzepaœciæ ten  
dorobek Tym bardziej, i¿ planowana przez 
Gminê budowa “Nowej Przychodni 
Miejskiej" pozwoli rozszerzyæ zakres 
opieki zdrowotnej dla mieszkañców Gminy 
Pieszyce.

U³atwienie dostêpu do kilku lekarzy 

Przede wszystkim wprowadzona bêdzie 
ca³odobowa opieka lekarska i pielêgniarska. 
To znaczy dostêp do lekarza o ka¿dej porze 
dnia i nocy. Równie¿ apteka przy 
Przychodni bêdzie dy¿urowa³a ca³¹ dobê. 
Dziêki integracji z Przychodni¹ ceny leków 
bêd¹ ni¿sze ni¿ w innych aptekach.

Rozszerzony bêdzie czas pracy  
specjalistów. Dziêki dobrym warunkom 
lokalowym zatrudnionych zostanie kilku 
lekarzy np. ortopedów, urologów, 
gastrologów, dziêki czemu czas 
oczekiwania na wizytê zostanie skrócony. 
Rozszerzona zostanie baza diagnostyczna o 
pracowniê tomografii komputerowej, 
mammografii, badania gêstoœci koœci w 
osteoporozie, EEG, EKG i ultrasonografie 
dla potrzeb internistów, ortopedów, 
gastrologów, endokrynologów, pediatrów, 
ginekologa i kardiologa, dla którego  
przewiduje siê uruchomienie pracowni 
elektrodiagnostyki,  w tym prób 
wysi³kowych.

Dziêki  Oddzia³owi  Procedur 
Jednodniowych mo¿liwe bêdzie równie¿ 
wykonywanie licznych niewielkich 
zabiegów z zakresu ró¿nych specjalistów 
bez koniecznoœci skierowania do szpitala. 
Po tych zabiegach chorzy bêd¹  
monitorowani w sali intensywnego nadzoru 
przez lekarzy anestezjologów i pielêgniarki  
anestezjologiczne.

Nale¿y podkreœliæ z ca³¹ moc¹, i¿ 
planowana inwestycja przeznaczona jest dla 
kilku-kilkunastu tysiêcy mieszkañców 
Gminy Pieszyce i pozwoli  myœleæ 
spokojnie o opiece zdrowotnej na naszym 
terenie przez kilkadziesi¹t lat, czego sobie i 
Pañstwu gor¹co ¿yczê.

Jerzy Wester 

 NOWA PRZYCHODNIA - LEPSZE WARUNKI
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Stan pieszyckich potoków budzi du¿e 
zainteresowanie mieszkañców, bowiem 
stanowi on o realnym zagro¿eniu dla 
bezpieczeñstwa gminy. Zw³aszcza przy 
o b f i t y c h  o p a d a c h  d e s z c z u .  

Charakterystycznych dla potoków 
górskich gwa³towny sp³yw wody 
opadowej sprawia, ¿e zalegaj¹ce konary 
drzew, nanosy, porosty roœlinne mog¹ 
powodowaæ niekontrolowane spiêtrzenia 
sp³ywaj¹cej potokami wody, która w 

swoim impecie niszczy wszystko na co 
napotka.

Gmina Pieszyce w latach 1997-2002 
gdy potoki by³y w³asnoœci¹ gminy na ich 
remonty i utrzymanie wyda³a kwotê 3 167 
000 z³. Od stycznia 2003 roku potoki s¹ 
w³asnoœci¹ Urzêdu Marsza³kowskiego 

Województwa Dolnoœl¹skiego. W jego 
imieniu o stan techniczny i dro¿noœæ 
potoków powinien dbaæ Dolnoœl¹ski 
Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych 
we Wroc³awiu  Oddzia³ w Œwidnicy. 

Przy wspó³pracy z  powy¿sz¹ 
instytucj¹ na bie¿¹ce utrzymanie potoku 
Gmina Pieszyce w latach 2003-2004 
wyda³a na ten cel 382 000 z³. Od po³owy 
c z e r w c a  2 0 0 5  r o k u ,  c z t e r e c h  
p r a c o w n i k ó w  i n t e r w e n c y j n y c h  
zatrudnionych przez gminê usuwa z dna 
potoku porosty roœlinne i wiêksze 
gabarytowo przeszkody aby zwiêkszyæ 
mo¿liwoœæ sp³ywu wody. 

PIESZYCKI POTOK

Panie burmistrzu, ostatnio du¿o  mówi 
siê i pisze o wie¿y widokowej na Wielkiej 
Sowie. Czy mo¿e pan powiedzieæ na jakim 
etapie s¹ prace zwi¹zane z remontem ?

W chwili obecnej przygotowujemy siê do 
przetargu na remont wie¿y. Ju¿ zosta³o 
wydane zarz¹dzenie w sprawie og³oszenia 
przetargu. Przewidujemy rozstrzygniêcie 
przetargu w drugiej po³owie lipca, a nastêpnie 
podpisanie umowy z wykonawc¹. Obecnie 
trwaj¹ prace monta¿owe nowej stolarki 
okiennej. Okna, które zosta³y wykonane w 
roku ubieg³ym, a sfinansowane z bud¿etu  
gminy Pieszyce, Bielawy i Powiatu 
D z i e r ¿ o n i o w s k i e g o ,  s ¹  o k n a m i  
nowoczesnymi, z bezpiecznymi szybami. 
Rodzaj drewna i kolor  ram  zosta³y dobrane w 
taki sposób, aby komponowa³y siê z now¹ 
elewacj¹. Jest to element ca³ego procesu 
renowacji. Na czas remontu obiekt jest 
wy³¹czony z ruchu turystycznego ze 
wzglêdów bezpieczeñstwa ludzi. Jednak z 
uwagi na doœæ du¿y ruch turystyczny na 
Wielkiej Sowie w celu utrzymania porz¹dku i 
czystoœci dwa razy w tygodniu sprz¹tamy 
teren wokó³ wie¿y. 

Sk¹d gmina Pieszyce ma pieni¹dze na 
remont wie¿y ?

Gmina Pieszyce nie nale¿y do gmin 
zamo¿nych, a remont wie¿y jest zadaniem 
doœæ skomplikowanym i trudnym technicznie. 
Jeszcze w 2003 roku podjêliœmy starania o 
pozyskanie œrodków na ten cel. Rozes³aliœmy 
do okolicznych samorz¹dów terytorialnych 
wnioski o wsparcie finansowe. Efektem tego 
by³y pozytywne odpowiedzi miasta Bielawa i 
Powiatu Dzier¿oniowskiego, które przekaza³y 
nam w 2004 roku kwoty : Bielawa - 5 000 z³, 
Powiat Dzier¿oniowski - 2 000 z³. Wraz z 
pieniêdzmi jakie przeznaczyliœmy w bud¿ecie 
2004 roku na remont wie¿y - 50 000 z³, 
mogliœmy sfinansowaæ wykonanie stolarki 
okiennej. W dalszym ci¹gu zabiegamy o nowe 
Ÿród³a dofinansowania zwi¹zane ju¿ z 
g³ównym remontem  elewacji planowanym na 
ten rok. Oczywist¹ rzecz¹ jest, ¿e w chwili 
podpisania umowy z wykonawc¹ musimy 
mieæ pe³ne zabezpieczenie finansowe. 
Dlatego z du¿ym uznaniem przyjêliœmy 
deklaracjê ze strony Stowarzyszenia 
Turystycznego Gmin Gór Sowich, które z 
w³asnych œrodków finansowych przeka¿e na 
remont wie¿y 45 000 z³otych. Jest to 
konkretne, du¿e wsparcie gmin, które to 
Stowarzyszenie tworz¹, czyli: gminy 
wiejskiej Dzier¿oniów, gminy wiejskiej Nowa 
Ruda, Walimia, Bielawy i Pieszyc. Liczymy 
równie¿ na dodatkowe wsparcie z innych 
stron, poniewa¿ na chwilê obecn¹ nie mamy 
jeszcze dostatecznej iloœci pieniêdzy.

Dlaczego to w³aœnie gmina Pieszyce 
podjê³a siê tego zadania?

Wie¿a widokowa na Wielkiej Sowie jest 
nie tylko symbolem Gór Sowich, Pieszyc, czy 
Ziemi Dzier¿oniowskiej, jest równie¿ 
wyrazem naszej dba³oœci o dziedzictwo 
kulturowe tej ziemi. Zarówno obiekt jak i teren 
na którym stoi znajduj¹ siê w obrêbie 
administracyjnym naszej gminy. Po 
uporz¹dkowaniu spraw w³asnoœciowych, 
gmina Pieszyce mog³a podj¹æ siê tego zadania. 
Wie¿a widokowa na Wielkiej Sowie ma 
wielk¹ si³ê oddzia³ywania. Corocznie 
odwiedza nasz¹ gminê coraz wiêcej ludzi, aby 
choæ przez chwilê z tarasu widokowego wie¿y 
podziwiaæ wspania³e krajobrazy. W interesie 
mieszkañców gminy le¿y to, aby tych 
turystów by³o coraz wiêcej.

Dziêkujê za rozmowê
Z.W.

TRZY PYTANIA DO  BURMISTRZA 
PIESZYC  - MIROS£AWA OBALA

W okresie od marca do czerwca pieszyckie szko³y bra³y udzia³ w ogólnopolskiej akcji 

zbierania baterii i akumulatorów ma³ogabarytowych. Bior¹c pod uwagê, ¿e jest to asortyment 

³atwo dostêpny, który mo¿na dostaæ praktycznie w ka¿dym sklepie czy kiosku, zbiórka 

przebiega³a bardzo sprawnie. Ogólnie pieszyckie placówki zebra³y 206 kg tego 

niebezpiecznego surowca, który zosta³ przekazany specjalistycznej firmie. Iloœæ zebranych 

baterii pokazuje nam, ¿e m³odzi mieszkañcy Pieszyc dbaj¹ o otaczaj¹ce nas œrodowisko. Akcja 

bêdzie przebiega³a dalej, a wszystkich uczniów pieszyckich placówek zapraszamy do dalszej 

zbiórki baterii w okresie wakacyjnym. Ka¿da ze szkó³ zosta³a wyposa¿ona w specjalne 

pojemniki, do których nale¿y je zbieraæ. Iloœæ zebranych baterii decyduje o iloœci 

przyznawanych punktów, które w póŸniejszym okresie akcji zdecyduj¹ o wartoœci nagrody jak¹ 

przyznaje organizator akcji -  firma WASTESSERVICE wspó³pracuj¹ca z organizacj¹ 

odzysku i recyklingu - REBA.

Jeszcze raz gor¹co zapraszamy do zbiórki tego niebezpiecznego surowca.

ZBIÓRKA BATERII 
W PIESZYCKICH SZKO£ACH
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Klub Ma³ego Europejczyka przy  
Szkole Podstawowej Nr 2 w Pieszycach na  
ZLOCIE  KLUBÓW EUROPEJSKICH w 
Dusznikach Zdroju

Na zaproszenie Komitetu Europejskiego 
w Wa³brzychu reprezentanci z klasy szóstej tj. 
Sylwia Siekirka, £ukasz Lis oraz Karol 
Szczerbiñski uczestniczyli w dniach 3-4 
c z e r w c a  w  Z L O C I E  K L U B Ó W  
EUROPEJSKICH w Dusznikach Zdroju. 
G³ównym tematem spotkania by³ traktat 
konstytucyjny oraz proces jego ratyfikowania. 
Podczas zajêæ wys³uchaliœmy wyk³adów:

- „ Zrozumieæ konstytucjê”
- „Droga do Konstytucj i  Unii  

Europejskiej”.
Uczestniczyliœmy w :
- grze europejskiej „Sekretarz”

- konferencji prasowej
- referendum nad przyjêciem Konstytucji 

UE
- q u z i e  w  f o r m i e  t a l k - s h o w  

„Porozmawiajmy o Konstytucji”.
Oprócz tego organizatorzy zapewnili  nam 

inne atrakcje. Wycieczka do „Ranczo  
Panderoza” po³¹czona z ogniskiem, jazd¹ 
konn¹ umili³a nam wspólny wieczór. 
Zwiedzanie Parku Uzdrowiskowego, Muzeum 
papieru oraz spacer krêtymi uliczkami by³ 
atrakcj¹ nastêpnego dnia. Pobyt w Dusznikach 
Zdroju by³ dla nas wielkim wyró¿nieniem i 
jednoczeœnie nagrod¹ za pracê w klubie 
europejskim. Byliœmy zakwaterowani w 
czterogwiazdkowym hotelu „Sonata„.  
W zlocie uczestniczy³o 57 uczniów wraz 
z opiekunami. Nawi¹zaliœmy nowe znajomoœci 
oraz  otrzymaliœmy propozycje do wspó³pracy 
w nowym roku szkolnym. Na miejscu okaza³o 
siê, ¿e jesteœmy jedynym klubem z powiatu 
dz i e r ¿on iowsk iego ,  k tó ry  zos t a ³  
zakwalifikowany na ten wyjazd. To naprawdê 
by³o dla nas wielkie wyró¿nienie a przy tym 
wielka frajda! 

¯yj Zdrowo - pod takim has³em 24 maja 
dobieg³ koñca Szkolny Konkurs Zdrowotny. 
Rozstrzyga³ siê on w 3 p³aszczyznach: 

- kontrola czystoœci (36 wyrywkowych 
„wizyt” we wszystkich klasach).

- wiedza z zakresu dba³oœci o zdrowie.
- prezentacja scenek propaguj¹cych  

zdrowy styl ¿ycia.
Najwiêcej atrakcji dostarczy³y oczywiœcie 

programy artystyczne dotycz¹ce ¿ycia w 
harmonii z natur¹, mówi¹ce o korzyœciach 
p³yn¹cych z wystrzegania  siê u¿ywek, 
zachwalaj¹ce przyrodê i ruch. Jury, w sk³ad 
którego weszli: pielêgniarka  szkolna, 

nauczyciel przyrody oraz przedstawiciel 
uczniów - R. Ciep³uch, zdecydowa³o o 
przyznaniu 3 pierwszych miejsc klasom I-III, w 
nastêpuj¹cej kolejnoœci:1. miejsce kl. II; 2. 
m i e j s c e  k l .  I I I  
i 3.miejsce kl. I. Osob¹ odpowiedzialn¹ za 
zorganizowanie konkursu i jego przebieg by³a 
p. U. G¹gol. Dziêki Jej staraniom oraz 
pozyskaniu Sponsorów: Pos³a na Sejm      M. 
Jedonia, Gminnej Komisji do Rozwi¹zywania 
Problemów Alkoholowych, którym serdecznie  
dziêkujemy za  ¿yczliwoœæ, mali zwyciêzcy 
otrzymali nagrody „pachn¹ce czystoœci¹”: 
œliczne myde³ka, pasty, g¹bki i  inne praktyczne 
œrodki czystoœci. Konkurs by³ wiêc doskona³¹ 
zabaw¹, ale i nauk¹ zdrowego stylu ¿ycia.

A POZA TYM
* Sympatyczny fina³. Klasa III bra³a 

MONITOR DWÓJKI

Wszystkie prace, wchodz¹ce w  zakres 
obowi¹zków 24 osób, maj¹ na celu poprawienie 
estetyki i umo¿liwienie swobodnego korzystania 
mieszkañców gminy Pieszyce z  obiektów 
miejskich, takich jak basen, stadion czy park 
miejski.

Zakres prac interwencyjnych obejmuje:  
- oczyszczenie rowów przy drodze Pieszyce 

Bratoszów oraz przy ulicy  Dolnej, 
- przygotowanie basenu do sezonu,
- prowadzenie basenu w okresie  sezonu,
- porz¹dkowanie parku przy ul.  Piskorzowskiej

(wycinka samosiejek, odtworzenie alejek), 
- malowanie barier przy potokach, 
- utrzymanie terenów zielonych, 
- oczyszczanie potoku pieszyckiego, 
- modernizacja bie¿ni stadionu oraz

 zagospodarowanie placów zabaw.

PRACE 
INTERWENCYJNE 

W GMINIE 
PIESZYCE
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udzia³ w Ogólnopolskim Konkursie 
Czytelniczym „Prezentujemy swoj¹ ulubion¹ 
ksi¹¿kê”. Pod czujnym okiem p. U. G¹gol 
wszystkie dzieci przez kilka miesiêcy krok po 
kroku pracowa³y nad wype³nieniem zadañ 
konkursowych. W maju klasa otrzyma³a 
podziêkowanie i dyplom za udzia³ w 
konkursie. Wiele radoœci sprawi³y 
„trzeciaczkom” maskotki Ekoludka, które 
otrzyma³o ka¿de dziecko.

* Pamiêtaliœmy o Mamach! Tegoroczne 
Œwiêto Matki zbieg³o siê z Bo¿ym Cia³em. Ale 
dzieci nie zrezyginowa³y ze spotkañ klasowych 
poœwiêconych swym mamom. Najwczeœniej 
(bo ju¿ 19  maja) z³o¿yli ¿yczenia  
pierwszoklasiœci, ³¹cz¹c tê uroczystoœæ ze 
spotkaniem klasowym. Pozostali uczniowie 
zaprosili swych najmilszych Goœci 24 i 25 
maja. Wszyscy bardzo siê  starali, aby imprezy 
wypad³y piêknie, ale  przede wszystkim 
serdecznie i ciep³o. I rzeczywiœcie tak by³o. Bo 
co mo¿e smakowaæ bardziej od kawy czy 
herbaty zaparzonej i podanej przez w³asne 
dziecko? Czy mo¿e  byæ coœ bardziej  
wzruszaj¹cego od wiersza napisanego przez 
córkê czy syna?...

Popo³udniowe godziny dedykowane 
mamom by³y dla  nich z pewnoœci¹  
najpiêkniejszym  prezentem, ale równie¿ 
czasem mi³ej pogawêdki  i zabawy w 
zaprzyjaŸnionym klasowym krêgu. 

* S u k c e s  n a s z e j  d r u ¿ y n y  w  
Miêdzygminnym Konkursie „ABC pierwszej 
pomocy”, który odby³ siê dnia 25.06.br. w 
Dzier¿oniowie, to nasze kolejne tegoroczne 
osi¹gniêcie. Dru¿yna, przygotowana przez p. 
L. Stañczaka, w sk³adzie: A. Firek i S.  
Jankulowski (oboje kl. V) oraz K. Szczerbiñski 
zajê³a III miejsce, zdobywaj¹c puchar dla 
szko³y oraz nagrody indywidualne- pi³ki 

siatkowe. Serdecznie gratulujemy  
Uczniom i Opiekunowi!

* Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu 
Przedmiotowego „ALBUS”. Jak pisaliœmy 
wczeœniej, 26 IV br. uczniowie klas IV- VI 
wziêli udzia³ w tegorocznej edycji konkursu 
organizowanego przez Centrum Edukacji  
Szkolnej w Warszawie: 11 z jêzyka polskiego i 
14 z matematyki. 

Pod koniec maja otrzymaliœmy informacje 
o wynikach naszych podopiecznych. I tak:

J. polski - Wyró¿nienie (11 miejsce w skali 
kraju) w grupie  klas VI otrzyma³ K.  
Szczerbiñski. W drugiej dziesi¹tce w skali kraju 
wœród uczniów klas V uplasowa³ siê S. 
Jankulowski.  W drugiej dziesi¹tce w grupie 
klas IV znaleŸli siê:  M. Kroczak i 2 miejsca 
ni¿ej M. Warcho³.

Matematyka - Tytu³ laureata (9 miejsce w 
skali kraju) w grupie klas VI wywalczy³  
K. Szczerbiñski. W drugiej dziesi¹tce znaleŸli 
siê: kl. V - S. Jankulowski, R. Mi³aszewski. kl. 
IV - M. Warcho³ i tu¿ za ni¹ M. Kroczak.       

Dziêkujemy za piêkne wyniki, ¿yczymy 
dalszych sukcesów! S³owa uznania kierujemy 
tak¿e do Nauczycieli przedmiotów!

* Brawo sportowcy!
Z okazji Miêdzynarodowego  Dnia 

Dziecka odby³a siê I Pieszycka Olimpiada 
Sportowa. Mimo bardzo trudnych warunków, 
w jakich na co dzieñ odbywaj¹ siê zajêcia w-fu, 
nasi uczniowie godnie rywalizowali z kolegami 
pozosta³ych placówek. Najwiêcej radoœci 
dostarczyli najm³odsi, którzy tryumfowali w 
dyscyplinach zespo³owych:

I miejsce - w sztafecie sprawnoœciowej 
klas I

- w sztafecie sprawnoœciowej klas 
III

II miejsce  w turnieju w 2 ognie kl. III
Cieszy równie¿ III miejsce w sztafecie 

pokoleñ, czy I miejsce dru¿yny w turnieju pi³ki 
no¿nej. Wœród wyników indywidualnych  
wymieniæ nale¿y II miejsce w biegu na 60 m. 
£. Go³ucha, III wynik w rzucie pi³eczk¹ 
palantow¹ D. Hryniewicza.  Wszystkim 
zawodnikom dziêkujemy za zaanga¿owanie i 
wielkiego ducha walki

Gratulacje
od Grona Pedagogicznego, pracowników 

i wszystkich uczniów szko³y dla ucznia kl. VI- 
Karola  Szczerbiñskiego za zajêcie I miejsca 
w  M i ê d z y g m i n n y m  K o n k u r s i e  
Ortograficznym „ Ortografia w œwiecie magii i 
nie tylko”. Tegoroczny konkurs odby³ siê  
24.06. w goœcinnej Szkole Podstawowej nr 3.
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W piêkny, s³oneczny dzieñ 28 maja 
dzieci z Roœciszowa bawi³y  siê na 
zorganizowanym dla nich Dniu Dziecka.
Tradycyjnie by³y smako³yki, lody, zimne 
napoje.
Uœmiechniête i rozbawione dzieci  bra³y 
udzia³ w konkursach i  zabawach, a dla 
och³ody „bra³y prysznic” ze stra¿ackiej 
sikawki. Ujawnia³y swe zdolnoœci  pod 
czujnym okiem goœcia  Mariana 
Wódkiewicza.
Karmi³y goœci kiœlem, si³owali  siê 
z „w³adzami” przeci¹gaj¹c linê (dzieci 
wygra³y!)
W tym dniu królowa³y u nas œmiech i  
radoœæ naszych dzieci, za spraw¹ ludzi, na 
których dobre serce zawsze mo¿emy 
liczyæ.Dziêkujemy wszystkim, którzy 
pomogli nam w zorganizowaniu  
dzieciêcego œwiêta, przede wszystkim 
Adamowi i Mieczys³awowi Kolis  i 
Miros³awowi Stêpieñ

W ROŒCISZOWIE

SO£ECKIE PIKNIKI Z OKAZJI DNIA MATKI I DNIA DZIECKA

D³ugi weekend, piêkna pogoda oraz œwiêto 
mam i ich pociech sprawi³o, ¿e zabawa by³a 
przednia. W niedzielê na terenie 29 maja na 
terenie boiska sportowego w Kamionkach 
specjalny zespó³ muzyczny a¿ do póŸnych 
godzin wieczornych towarzyszy³ uczestnikom 
so³eckiego pikniku. Nie brakowa³o tañców, 
œmiechu, wspólnej zabawy i s³odyczy.
¯eby nikogo nie uraziæ wszystkim, którzy 
przyczynili siê do zorganizowania tak 
wspania³ej zabawy serdecznie dziêkujê.

J. Mickiewicz

W KAMIONKACH
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1 czerwca bie¿¹cego roku z okazji Dnia Dziecka 
wychowankowie przedszkoli i szkó³ spotkali siê na stadionie 
miejskim na I Pieszyckiej Olimpiadzie Sportowej. Impreza ta 
by³a zwieñczeniem projektu realizowanego przez wszystkie 
placówki. 

Wietrzna pogoda nie zniechêci³a m³odych sportowców do 
œwietnej zabawy i sportowej rywalizacji. Na trybunach zasiedli 
przedstawiciele w³adz miasta, ksiê¿a pieszyckich parafii, 
dyrektorzy placówek oœwiatowych oraz delegacja ze Spó³dzielni 
Mieszkaniowej w Bielawie i oczywiœcie dzieci, rodzice i 
nauczyciele. Olimpiada rozpoczê³a siê wprowadzeniem 
zawodników na p³ytê boiska. Przedstawiciele poszczególnych 
placówek wyró¿niali siê kolorem stroju: dzieci z Przedszkola nr  1 
ubrane by³y w koszulki bia³e , z Przedszkola nr  2  ¿ó³te, z SP 1  
czerwone, z SP 2  granatowe, z SP 3  zielone. Przed widowni¹ 
przemaszerowa³ poczet sztandarowy z³o¿ony z uczniów 

wszystkich szkó³. Na maszt wci¹gniêto sztandar z logo olimpiady 
zaprojektowanym przez Przedszkole nr 2. Odœpiewaliœmy hymn 
specjalnie przygotowany na tê okolicznoœæ. Uroczystego 
otwarcia igrzysk dokona³ pan Burmistrz Miros³aw Obal. I tak 
skoñczy³a siê czêœæ oficjalna, a zaczê³a prawdziwa sportowa 
zabawa. Dzieci oczekiwa³y na rozstrzygniêcie zawodów i 
konkursów przeprowadzonych wczeœniej, dekoracji dokonywali 
przedstawiciele Urzêdu Miejskiego. Uhonorowano zwyciêzców 
konkursu na logo olimpiady: I m. Przedszkole nr 2, II m. 
Justyna Oleszczuk z SP 3 i III m. Kinga Je¿ak z SP 1.  
Równoczeœnie trwa³y ró¿ne konkurencje. Wszystko prowadzi³ 
i komentowa³ p. Zbigniew Szyja, a sêdziowaniem zajmowali siê 
nauczyciele ze szkó³ i przedszkoli.

 Widownia kibicowa³a przedszkolakom i uczniom klas I-III 
w sztafetach sprawnoœciowych.

 Na p³ycie boiska starsi uczniowie rzucali pi³eczk¹ 
palantow¹, a  na bie¿ni odbywa³y siê biegi. Zawodnicy walczyli z 
ogromnym zaanga¿owaniem, nawet ci, którzy przybiegali na 
metê ostatni do koñca wykazywali sportow¹ postawê. Olimpiada 
sta³a siê okazj¹ do zauwa¿enia „pere³ek sportowych”, z których z 
pewnoœci¹ nasze miasto bêdzie mia³o jeszcze pociechê. 
Najczêœciej na podium stawali: 

klasy I: Paulina Zamaria  SP 3, Bartek Malecha  SP 1, 
klasy II: Magda Nieœpia³owska  SP 1, Natalia Tracz  SP 3, 

Micha³ Staœkowiak  SP 1,
klasy III: Agata Kucharska  SP 1, £ukasz Go³uch  SP 2 , 
klasy IV: Monika Czerniejewska  SP 1, Jarek Jach  SP 3, 

Damian Niedojad  SP 1,
klasy V: Kasia Staœkowiak  SP 1, Justyna Oleszczuk  SP 3, 

Kamil Homenda  SP 1,
klasy VI: Angelika Kaczmarek  SP 1, Kasia Kosik  SP 1, 

Marcin Chmieliñski  SP 2 i Dariusz Kraus  SP 1.
Bie¿nia sta³a siê równie¿ miejscem wielu dramatycznych 

chwil. Zdarza³y siê upadki, upuszczenie pa³eczki w sztafecie i  
ataki kolki. Wiele emocji wœród kibiców „jedynki” wzbudzi³ bieg 
na 200 metrów uczniów klas pierwszych, gdy Eryk Sitko  w 
po³owie dystansu wywróci³ siê, a mimo to dobieg³ na  metê jako 
drugi w swojej serii. Natomiast biegn¹ca w dystansie na  600 m 
Ania Stojba z klasy VI SP 3, nie bacz¹c na w³asny wynik, 
podtrzymywa³a os³abion¹ kole¿ankê. 

Okaza³o siê, ¿e ca³kiem nowa konkurencja zaistnia³a przy 
stoisku z bigosem, kie³bask¹, s³odyczami i piciem. Tam 
zwyciê¿ali najbardziej cierpliwi i wytrwali. Zdyscyplinowany 
„sznureczek” kolejkowiczów grzecznie oczekiwa³ na posi³ek. 

Najwiêcej sportowych emocji dostarczy³y sztafety. Bardzo 
widowiskow¹ konkurencj¹ okaza³a siê sztafeta rodzinna, 
w której bra³y udzia³ dru¿yny z przedszkoli. Reprezentacje 
sk³ada³y siê z dwunastu zawodników, w tym dwoje rodziców: 
w Przedszkolu nr 1: Katarzyna Jab³oñska i Grzegorz 
Martyka, a w Przedszkolu nr 2: Aneta Listwan i  Mariusz 
Kopaczyñski.

I PIESZYCKA OLIM 
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  Niewiele starsi  uczniowie klas I-III bawili siê w sztafetach 
sprawnoœciowych.

Oto wyniki: 

KLASY  I KLASY  II KLASY  III
I msc.   SP 2 I msc.   SP 2 I msc.   SP 2
II msc.  SP 3 II msc.  SP 3 II msc.  SP 1 (3b)
III msc. SP 1 (1b) III msc. SP 1 (2b) III msc. SP 1 (3a)

 

Zwieñczeniem wszystkich olimpijskich zmagañ by³a sztafeta 
pokoleñ. W konkurencji tej w ka¿dej z dru¿yn startowa³o po 6 
dziewcz¹t i 6 ch³opców z klas od I  do VI. Zwyciê¿yli 
przedstawiciele SP1, przed SP 2 i SP 3. W ogólnej klasyfikacji 
punktowej najlepszymi okazali siê sportowcy z SP1. Oni zdobyli 
nagrodê w postaci przechodniego Pucharu Burmistrza Pieszyc, 
któr¹ odebra³a przewodnicz¹ca Samorz¹du Szkolnego Angelika 
Kaczmarek. Drugie miejsce zajê³a SP 3, a trzecie SP 2. 

  Po¿egnaliœmy siê z t¹ myœl¹, ¿e w przysz³oœci podtrzymamy 
tradycjê olimpijsk¹ i spotkamy siê na kolejnych igrzyskach. 

Atmosferê zawodów najlepiej oddadz¹ fotografie.
Helena Pocz¹tek, Bo¿ena Pyrkosz

PIADA SPORTOWA
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Rok 2005 zosta³ og³oszony przez Radê Europy „Europejskim  
Rokiem Edukacji Obywatelskiej”. Pieszycki Zespó³ Szkó³ realizuje 
program Edukacji Obywatelskiej poprzez wcielanie w ¿ycie has³a roku 
„¯yæ i uczyæ siê w demokracji”.

Zagadnieniom demokracji poœwiecony zosta³ ca³y  cykl lekcji WOS i  
KOSS w klasach gimnazjalnych. Nabyta w trakcie tych zajêæ wiedza 
teoretyczna poparta zosta³a praktyk¹ w postaci  obserwacji rzeczywistego 
funkcjonowania demokratycznych struktur samorz¹dowych naszego 
miasta.  I tak w dniu 31 maja br. na zaproszenie Burmistrza Pieszyc 
uczniowie gimnazjum pieszyckiego ZS z³o¿yli wizytê w Urzêdzie Miasta, 
gdzie mieli okazjê zapoznaæ siê z pracami Urzêdu, spotkaæ siê z „samym 
szefem miasta”, panem Miros³awem Obalem oraz uzyskaæ od niego 
odpowiedzi na wiele pytañ i kwestii. Budowaniu œwiadomoœci struktur 
demokratycznych wœród m³odzie¿y s³u¿y wspó³praca ze œrodowiskiem 
lokalnym w ró¿nych dziedzinach i na ró¿nych szczeblach. Na okres 
jesienny zaplanowane s¹ ju¿ nastêpne „lekcje demokracji w terenie”: w 
ramach lekcji WOS uczniowie spotkaj¹  siê z przedstawicielami 
Samorz¹du Powiatowego oraz wezm¹ udzia³ w Sesji Powiatu.  Zgodnie z 
zasad¹, ¿e idee demokracji  powinno siê zaszczepiaæ m³odzie¿y i uczyæ 
wcielania ich w ¿ycie od najm³odszych lat, gimnazjalistom oraz uczniom 
ponadgimnazjalnym oferowane s¹ bezcenne lekcje pogl¹dowe demokracji, 
a zdobyte w ten sposób doœwiadczenia uczniowie bêd¹ mieli okazjê sami 
sprawdziæ i wykorzystaæ w pracach Samorz¹du Szkolnego oraz innych 
struktur szkolnych. Uczniowie ucz¹ siê demokracji najlepiej poprzez 
obserwowanie doros³ych, co ma miejsce nie tylko w przypadku 
rozwi¹zywania kluczowych problemów na sesjach rady miejskiej czy rady 
powiatu, ale tak¿e i  w czasie wspólnej rekreacji,  gdy przedstawiciele 
ró¿nych œrodowisk i instytucji  integruj¹ siê w ramach ró¿nych imprez 
sportowych. Taka jest równie¿ idea Turnieju Wiosennego  -  imprezy 
sportowej organizowanej corocznie przez Zespó³  Szkó³ i ciesz¹cej siê z 
roku na rok coraz wiêksz¹ popularnoœci¹. W tegorocznej, III edycji 
turnieju udzia³ wziê³y cztery dru¿yny sportowe reprezentuj¹ce Starostê 
Powiatu Dzier¿oniowskiego, Burmistrza Pieszyc i Urz¹d Miasta 
Pieszyce, Radê Rodziców przy Zespole Szkó³ w Pieszycach oraz 
Nauczycieli pieszyckiego ZS. Tegoroczny Turniej obejmowa³ sportowe 
zmagania w dwóch dyscyplinach: w pi³ce siatkowej i  w tenisie sto³owym. 
Dru¿yny zaciêcie walczy³y o puchar w tenisie sto³owym ufundowany 
przez Starostê Powiatu Dzier¿oniowskiego oraz o puchar przechodni w 
pi³ce siatkowej ufundowany przez Burmistrza Miasta Pieszyce. W 
rozgrywkach tenisa sto³owego w kategorii pañ nie do pobicia okaza³y siê 
przedstawicielki organizatorów: I miejsce wywalczy³a Anna Makowska, a 
drug¹ pozycjê zajê³a  Beata Czerniejewska. Na trzeciej pozycji uplasowa³a 
siê Zofia Mirek, reprezentuj¹ca Powiat. Wœród panów najlepszy okaza³  siê 
Tadeusz ¯urawski, przedstawiciel dru¿yny  Powiatu. Drugie miejsce 
wywalczy³ Andrzej Prusiñski z ZS Pieszyce,  trzecie miejsce natomiast 
zaj¹³ Janusz C¹ber, wicestarosta Powiatu.  W klasyfikacji  generalnej 
puchar otrzyma³a dru¿yna ZS Pieszyce.

W pi³ce siatkowej zaszczytne I  miejsce oraz puchar wywalczyli  
przedstawiciele Rady Rodziców  przy ZS Pieszyce, II  pozycjê zajê³a 
dru¿yna Starostwa Powiatu, na III miejscu znalaz³a siê reprezentacja 
Urzêdu Miasta Pieszyce.

Turniej uœwietnili sw¹ aktywn¹ obecnoœci¹ zaproszeni goœcie: 
wicestarosta Powiatu Dzier¿oniowskiego Janusz C¹ber, przewodnicz¹ca 
Rady Powiatu Dzier¿oniowskiego Zofia Mirek, cz³onek Zarz¹du Powiatu 
Kazimierz Wszo³a, burmistrz Pieszyc Miros³aw Obal, oraz  Dyrektor 
Powiatowego Centrum Kultury i  Sportu P. Jasiñski.

Organizatorzy serdecznie gratuluj¹ zwyciêzcom oraz  sk³adaj¹ 
podziêkowania wszystkim uczestnikom Turnieju za przybycie i sportow¹ 
rywalizacjê. W tej integruj¹cej nasze œrodowisko „demokratycznej” 
imprezie przedstawiciele szacownych instytucji  naszego terenu 
udowodnili, ¿e wiedz¹, co znaczy sportowa rywalizacja, i  ¿e potrafi¹ 
harmonijnie ³¹czyæ codzienne wykonywanie  odpowiedzialnych 
obowi¹zków piastowanych funkcji z dba³oœci¹ o kondycjê fizyczn¹ i dobr¹ 
zabaw¹. 

(np. informacji p. dyr. Teresy Soliñskiej)
rzecznik prasowy szko³y

Ewa Krzywda 

DEMOKRACJA I SPORT W ZS PIESZYCE

We wtorek, 31-go maja, w pieszyckim Zespole Szkó³ obchodzono „Œwiatowy 
Dzieñ bez Papierosa”. Tegoroczne obchody przebiega³y pod has³em: „Palenie 
jest uleczalne”. „Palenie dawno ju¿ wysz³o z mody – nie zauwa¿y³eœ tego?”, 
„Nigdy nie jest za póŸno” – g³osi³y liczne has³a na drzwiach gabinetów 
klasowych.
Nie da siê zaprzeczyæ, ¿e problem palenia dotyka coraz liczniejszej rzeszy 
m³odych ludzi, ale faktem jest  równie¿ i to, ¿e z roku na rok coraz wiêksza 
grupa trzeŸwo myœl¹cych nastolatków aktywnie w³¹cza siê w walkê z 
na³ogiem. W szkole zosta³y zaprezentowane prace plastyczne m³odzie¿y o 
tematyce antynikotynowej. Dostêpne by³y ulotki i broszurki profilaktyczne. 
Gazetki szkolne i klasowe poœwiêcono walce z uzale¿nieniami. Na lekcjach 
wychowawczych poruszano tematy szkodliwoœci palenia i walki z na³ogiem 
nikotynowym.  Najwiêksze chyba wra¿enie na m³odych ludziach wywar³ 
„S¹d nad papierosem” - okolicznoœciowa inscenizacja wystawiona przez 
uczniów gimnazjum na sali gimnastycznej dla  spo³ecznoœci uczniowskiej ZS. 
Uzdolniona dramatycznie grupka gimnazjalistów odegra³a ca³y przewód 
s¹dowy, w którym na ³awie oskar¿onych zasiad³ sam upostaciowiony 
papieros „we w³asnej osobie Seby Chmieliñskiego”. Uczniowie w doros³y, 
profesjonalny sposób wcielili siê w role sêdziego, obroñcy, ³awników oraz 
œwiadków – zwyk³ych ludzi powi¹zanych jakimiœ wiêzami z oskar¿onym – 
papierosem. Nie zabrak³o wœród nich postaci nastolatka, który paleniem stara 
siê zdobyæ aprobatê kolegów w swoim œrodowisku; dziewczyny porzuconej 
przez ch³opaka z powodu swego na³ogu; córki, która ponosi zdrowotne 
konsekwencje palenia przez matkê w ci¹¿y; ¿ony, której ma¿ umar³ m³odo na 
raka; producenta – w³aœciciela wielkiego koncernu tytoniowego czy 
sprzedawcy papierosów z osiedlowego sklepiku. Wyg³aszane przez nich 
kwestie w ostrym œwietle stawia³y zdrowotne, materialne i moralne skutki 
palenia papierosów. Obrazowoœæ spektaklu jak równie¿ dobitny jêzyk 
konkretów skupia³y zainteresowanie m³odzie¿y, trafiaj¹c do ich umys³ów. 
Werdykt wydany przez wysoki s¹du by³ „jedyny mo¿liwy”. Za  swe winy 
papieros zosta³ skazany na zniszczenie i  „prze³amanie”, a natychmiastowa 
egzekucja wyroku nast¹pi³a przed oczami publicznoœci na scenie. W 
spektaklu przygotowanym przez panie: Beatê Malagê i Bernadetê Szczypkê 
oraz Katarzynê i Roberta Lewandowskich udzia³  wziê³y uczennice: Ola 
Nowak, Kasia Ka³u¿na, Monika Baran,  Ania Marynowicz, Paulina 
Czarnecka, Marcela Krzysztofiak, Agata Roczeñ oraz uczniowie: Grzeœ  
Chojnacki, Wojtek Wojciechowski, i Sebastian Chmieliñski. Organizatorkom 
gratulujemy pomys³u, aktorom dobrej gry, a publicznoœci ¿yczymy g³êbokich 
przemyœleñ.
Akcja „Dzieñ bez Papierosa” wysz³a poza mury szko³y. Dwie uczennice: 
Marcela Krzysztofiak oraz Ola Nowak wyruszy³y na ulice naszego miasta w 
przebraniu papierosa, by wrêczaæ mieszkañcom Pieszyc ulotki informuj¹ce o 
skutkach palenia i najbardziej efektywnych sposobach rzucenia na³ogu. Przy 
okazji spotkañ „oko w oko” z papierosem zaskoczeni mieszkañcy proszeni 
byli o wype³nianie ankiet dotycz¹cych uzale¿nienia od nikotyny. PóŸniejsza 
analiza ankiet wykaza³a istnienie w Pieszycach doœæ du¿ego problemu 
nikotynizmu, ale z zebranych danych wynika³o  równie¿, ¿e mieszkañcy maj¹ 
du¿e szanse wyjœcia z na³ogu dziêki swej silnej woli oraz wsparciu ze strony 
najbli¿szych czy wspó³pracowników. ¯yczymy powodzenia! W ramach 
kampanii antynikotynowej, promuj¹cej zdrowy, wolny od na³ogów styl  ¿ycia, 
na sali gimnastycznej Zespo³u odby³y siê zawody sportowe, przygotowane 
przez pana Roberta Lewandowskiego. Reprezentacje klasowe dziewcz¹t 
walczy³y zaciêcie „w dwa ognie” o tytu³ mistrzów szko³y, najlepsi natomiast 
koszykarze wœród ch³opców sprawdzali swe mo¿liwoœci w rzucie do kosza za 
3 punkty. W kategorii dziewcz¹t najlepsze okaza³y siê uczennice z klasy III a, 
wœród ch³opców mistrzem kosza zosta³  uczeñ klasy II TT¯ Wojtek Makarski. 
Gratulujemy zwyciêstwa! 
(np.informacji p. K. Lewandowskiej)

Ewa Krzywda

DZIEÑ BEZ  PAPIEROSA
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DNI PIESZYC 2005
Coroczne DNI PIESZYC to wiele imprez, zawodów, 

konkursów, wystêpów, wydarzeñ dziej¹cych siê w trakcie tych 
kilku dni 10 12 czerwca w ró¿nych miejscach miasta.

Swoj¹ obecnoœci¹ w tym roku zaszczycili nas przedstawiciele 
partnerskich miast Schortens i  Œwiecia. Delegacji Schortens 
przewodniczy³ burmistrz Gerhard Böhlig, wraz z nim 
przyjechali: Heine Polter - naczelny kierownik Stra¿y Po¿arnej  
miasta Schortens, Renate Windscheid - dyrektor Szko³y 
Podstawowej Dzielnicy Glarum, Thure  Christian Böhm -  
przedstawiciel Zwi¹zku £owieckiego.

Delegacji Œwiecia  przewodniczy³ burmistrz Tadeusz 
Pogoda, który przyby³ do Pieszyc wraz z: Marzenn¹ Rzymek - 
skarbnikiem , Krystyn¹ Radke - sekretarzem Urzêdu Miasta 
Œwiecia oraz Edyt¹ Kliczykowsk¹ -  kierownikiem Wydzia³u 
Rolnictwa Ochrony Œrodowiska i Gospodarki  Komunalnej.

Wydarzeniem otwieraj¹cym tegoroczne DNI PIESZYC 
by³a przygotowana przez uczniów Szkó³ Podstawowych 
prezentacja multimedialna. Blok imprez sportowych 
rozpoczê³y rozegrane w pi¹tek Zawody P³ywackie. G³ówn¹ 
aren¹ dziej¹cych siê DNI PIESZYC jest zawsze stadion 
sportowy. Liczne stoiska gastronomiczne, dmuchane 

Ci¹g dalszy na str. 10-11
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sportowy. Liczne stoiska gastronomiczne, 
d m u c h a n e  z j e ¿ d ¿ a l n i e ,  w e s o ³ e  
m i a s t e c z k o  s p r a w i a ,  ¿ e  w œ r ó d  
uczestników wydarzeñ panuje rodzinna 
atmosfera. Wystêpy najm³odszych 
mieszkañców gminy  ciesz¹ i wzruszaj¹ 
nie tylko rodziców. „Przedszkolaki na 
scenie” mia³y wiêksz¹ widowniê ni¿ 
niektóre wystêpuj¹ce w sobotnie 
popo³udnie zespo³y muzyczne.

Gwiazd¹ tego wieczoru by³: PIREUS 
- graj¹cy muzykê greck¹, „Kakafonia 
Boys” - przypomnia³ nam œwiatowe 
przeboje  i  c iesz¹cy s iê  du¿ym 
zainteresowaniem m³odzie¿y hip hopowy 
„Trzeci wymiar”.

Niedziela 12.06 by³a szczególnie 
uroczystym dniem. O godz. 10-tej w sali 
gimnastycznej Szko³y Podstawowej Nr 1 
odby³a siê uroczystoœæ z okazji 60 
rocznicy przybycia mieszkañców na 
tereny odzyskane. Okolicznoœciowe 
referaty wyg³osili: profesor Uniwersytetu 
Wroc³awskiego  Jan Kêsik i wyk³adowca 
Uniwersytetu Œl¹skiego  mgr Andrzej 
Peæ. Na zakoñczenie spotkania jego 
uczestnicy zapoznali siê z osi¹gniêciami 
gminy Œwiecie w zakresie spraw 
zwi¹zanych z porz¹dkiem publicznym. O 
godzinie 13:00 w koœciele pod 
wezwaniem Œw. Antoniego zosta³a 
odprawiona msza œw. w intencji by³ych i 
obecnych mieszkañców gminy. 

Niedzielne wystêpy estradowe 
rozpocz¹³ specjalnie adresowany do 
dzieci program „Gucio Pszczo³a i Konik 
polny Filip”. Jak zawsze mi³ym akcentem 
by³ czas przeznaczony na wrêczanie 
n a g r ó d  d l a  z w y c i ê z c ó w  w  
przeprowadzonych podczas DNI 
PIESZYC konkursach i turniejach.

Najlepszymi strzelcami okazali siê: 
Miros³aw Obal, Krzysztof Bech, Tadeusz 
Flisowski. Wœród pañ najcelniej trafia³y: 
Urszula Stanik, Ma³gorzta Stelmaszczyk i 
M a g d a l e n a  W i l a ñ s k a .  T r u n i e j  
koszykówki w kategorii open wygra³a 
dru¿yna „Old Kiper”, a w kategorii 19-18 
lat dru¿yna „Bufa Sqad”. Turniej 
siatkówki wygra³y „Tygrysy” przed 
„Yanqersami” i „Tkalni¹ Pieszyce”. 
Turniej tenisa sto³owego w kategorii 
dziewcz¹t 0-13 lat wygra³a Agata Sochaj, 
w kategorii do 14 lat  Ma³gorzata ¯aba. 
Wœród panów triumfowali: w kategorii 0-
13 lat  Krystian Rzepski, w kategorii 19-
25 lat  Dawid Grodecki, w kategorii 
powy¿ej 26 lat  Wies³aw Paw³owski.

Gwiazdami niedzielnych wystêpów 
by³y zespo³y: „Dancing Queen”  graj¹cy 
przeboje ABBY i Szymon Wydra z kapel¹ 
„Carpe Diem”.

Tradycyjny pokaz sztucznych ogni 
zakoñczy³ DNI PIESZYC 2005. 

DNI PIES
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z wynikiem 24 razy, a wœród dziewcz¹t najlepszy 
wynik nale¿a³ do Kasi  Gajewskiej z gimnazjum.

Najwiêcej „brzuszków” zrobili licealiœci:  
Damian Jagodnicki, który mo¿e siê poszczyciæ 
osza³amiaj¹cym wynikiem 600, wœród  dziewcz¹t  
Iza Andrzejczak zrobi³a a¿ 400! 

Po konkurencjach indywidualnych rozegrano 
mecz w pi³kê koszykow¹ miedzy ch³opcami ze 
szko³y œredniej a gimnazjalistami.  Gór¹ okazali 
siê ch³opcy z gimnazjum,  którzy wprost 
rozgromili dru¿ynê swych starszych kolegów! 
Natomiast w meczu pi³ki  siatkowej dziewcz¹t 
z ch³opcami zwyciê¿y³a dru¿yna ch³opców.  

Program naprawdê udanej i  ciekawej imprezy 
przygotowa³a nauczycielka wuefu w ZS, pani 
Ma³gorzata Dobrowolska,  która oprócz tego, ¿e 
by³a pomys³odawczyni¹ imprezy,  koordynowa³a 
wszystkie dzia³ania i zbiera³a uzyskane wyniki.  
W opiece nad m³odzie¿¹ i  w liczeniu rekordów 
wspierali j¹ inni nauczyciele wuefiœci oraz 
przedmiotowcy. Serdecznie gratulujemy 
„rekordzistom” i za rok czekamy na nowe, lepsze 
wyniki!

(np. informacji p. M.  Dobrowolskiej)
Ewa Krzywda

Tegoroczny Dzieñ Dziecka w pieszyckim 
Zespole Szkó³ przebiega³ pod znakiem sportu. 
Obchody Œwiêta Sportu odbywa³y siê pod 
has³em: „Ustanawiamy rekord Szko³y” i mia³y 
charakter rozgrywek sportowych w  wielu 
ró¿norodnych konkurencjach, dyscyplinach 
i zabawach, których ide¹ przewodni¹ by³o d¹¿enie 
do uzyskania jak najlepszego wyniku. M³odzie¿ 
startowa³a w konkurencjach takich jak skok w dal  
z miejsca, pchniêcie kul¹,  rzut pi³k¹ lekarsk¹, 
odbijanie pi³k¹ siatkow¹ czy ¿onglowanie. Je¿eli 
kogoœ nie satysfakcjonowa³y te  dyscypliny, to do 
wyboru mia³ równie¿ podci¹ganie  siê na dr¹¿ku, 
skoki przez sznur, skoki na skakance czy krêcenie 
ko³em hula-hop.

„Magia rekordów” i chêæ sprawdzenia siebie 
sprawi³a, ¿e zawody cieszy³y  siê wysok¹ 
frekwencj¹. Przy poszczególnych stanowiskach 
ustawia³y siê kolejki m³odzie¿y, a rekordy 
ustanawiane by³y praktycznie ca³y dzieñ. Oto 
tylko niektóre z nich.

„Kó³kiem” najd³u¿ej krêci³a Milena  
Flisowska z klasy II  a  jej wynik to a¿ 37 minut i 
40 sekund! W odbiciach  pi³k¹ siatkowa 
sposobem dolnym i górnym niepokonana okaza³a 
siê Monika Cymanek z  klasy I LPug  
zawodniczka odbi³a pi³kê a¿ 133 razy. Ogromn¹ 
popularnoœci¹ cieszy³a siê konkurencja skoków 
na skakance, ale pomimo mia¿d¿¹cej przewagi 
liczebnej startuj¹cych dziewcz¹t, tytu³  mistrza 
bezspornie przypad³ Darkowi Janiczkowi z klasy 
I b. Ustanowiony przez niego rekord wyniós³ a¿ 
258 skoków! 

W æwiczeniach si³owych startowa³y zarówno 
dziewczêta jak i ch³opcy, ale najlepsze wyniki 
uzyskali panowie. I tak w podci¹ganiu na dr¹¿ku 
wygra³ Tomek Malinowski z klasy I LPug 

Z okazji obchodów Dnia Dziecka prê¿nie 
dzia³aj¹ce w ZS Pieszyce Szkolne Ko³o PCK 
przygotowa³o akcjê szkolenia z zakresu udzielania 
pierwszej pomocy w nag³ych wypadkach.  W holu 
sali gimnastycznej m³odzi wolontariusze 
pokazywali swym kolegom i kole¿ankom, jak 
ratowaæ ludzkie ¿ycie, gdy liczy siê ka¿da minuta. 
I tak cz³onkowie PCK z klas ponadgimnazjalnych 
demonstrowali czynnoœci wykonywane przy 
sztucznym oddychaniu metod¹ usta-usta 
i jednoczesnym masa¿u serca przy  u¿yciu 
f an toma ,  ponad to  uczy l i  uk ³adan ia  
poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej.  
Oprócz reanimacji i resuscytacji m³odsi  koledzy 
z gimnazjum æwiczyli pod ich bacznym okiem 
banda¿owanie ró¿nych czêœci cia³a oraz  
zak³adanie chusty trójk¹tnej. Chêtnych do  
nauczenia siê zasad pierwszej pomocy by³o sporo. 
Przeszkoleni uczniowie  otrzymywali „oficjalne” 
zaœwiadczenia o odbyciu kursu. 
W ramach akcji przygotowane zosta³y równie¿ 
bogate broszury o udzielaniu pierwszej  pomocy 
przedlekarskiej, które póŸniej bêd¹ s³u¿yæ do 
szkolenia innych uczniów w zakresie  samarytanki 
na godzinach wychowawczych oraz z  pewnoœci¹ 
przydadz¹ siê jako pomoc naukowa  
w przygotowaniach do konkursów udzielania  
pierwszej pomocy (w których, dodajmy, dru¿yna 
naszych m³odych wolontariuszy z PCK corocznie 
bierze udzia³). 
Wszystkie dzia³ania akcji koordynowane by³y  
przez opiekunki SK PCK: panie  Beatê 
Czerniejewsk¹ oraz Teresê Rutowicz.

(np. informacji p. T. Rutowicz)
Ewa Krzywda

DZIEÑ DZIECKA Z PCK

„Ekologia  s³owo znane  w ca³ym œwiecie powtarzane. Znaczy by nie 
by³o œmieci i œwiat czysty mia³y dzieci…”.

Miêdzygminny Konkurs Piosenki Przedszkolnej  pod has³em 
„Przyroda w piosence” zorganizowany w naszym przedszkolu sta³ siê 
jakoby podsumowaniem obchodów Œwiêta Ziemi. Wszyscy uczestnicy 
konkursu zostali nagrodzeni a jury w sk³adzie: pan Z. Szyja, pani 
I.W³odziñska i p. B. ¯ychaluk  musia³o podj¹æ trudn¹ decyzjê i wy³oniæ 
zwyciêzców. I tak:

- I miejsce  Jagoda Ró¿ycka  Publiczne Przedszkole Nr 2 Pieszyce
- II miejsce  £ukasz Malinowski  Publiczne Przedszkole Nr 7 

„Kubuœ Puchatek” Bielawa
- III miejsce  Martyna Szczepañska  Publiczne Przedszkole Nr 7 

Dzier¿oniów
A nasze przedszkole w konkursie reprezentowali:  P. Dudziñska, K. 

Szkodziñska, O. Kubiak, A. Nowak i  Kornelia Wajda.
Miesi¹c maj  to by³a tak¿e pora na wysi³ek umys³owy, gdy¿ by³ 

badany wœród dzieci 6  letnich przyrost wiedzy i dzieci rozwi¹zywa³y 
„Test kompetencji dla dzieci 6  letnich”  czyli tych którzy od wrzeœnia 
rozpoczn¹ naukê w Szko³ach Podstawowych.

Z kolei 21.05 odby³ siê w przedszkolu Festyn Rodzinny. W sobotnie 
popo³udnie, przy bardzo ³adnej pogodzie, weso³ej muzyce wszystkie 
obecne na Festynie przedszkolaki œpiewa³y piosenki, mówi³y wiersze, oraz 
sk³ada³y najlepsze ¿yczenia  szczególnie swoim kochanym mamusiom. A 
pod kierunkiem wodzireja  Krasnala Aspika  odbywa³y siê konkursy 
(zawsze wszyscy otrzymywali nagrody), zabawy ze œpiewem, ruchowe i 
konkurs wokalny. Zapach grilla, pachn¹cej kawy i  aromatycznych ciast 
przyci¹ga³ wielu chêtnych. Oblegane by³y tak¿e stoiska takie jak: loteria 
fantowa, malowanie twarzy  w wykonaniu p. L.Budzewicz. dziêkujemy 
rodzicom, dzieciom i wszystkim goœciom za mi³o spêdzone popo³udnie.

W zorganizowaniu  festynu i loterii fantowej pomog³o nam wielu 
¿yczliwych ludzi a mianowicie: 

- P.T. Jankowska  Cukiernia Pieszyce
- P G.Smoleñ  Sklep „Grzeœ” ul. Piastowska Pieszyce
- Dorota S³ota i  p.Z. S³owa  Sklep Spo¿ywczy Pieszyce
- P.B. Szymczakiewicz  Sklep Warzywno  Spo¿ywczy Pieszyce
oraz Pañstwo: Gorliccy, Malinowscy, SieradŸ, B¹czkowscy, Suchy, 

Wilczyñski, Mierzalakowie, Szczypka, Krystaszek, Kopaccy, Rosada. 
Serdecznie dziêkujemy! 1.06  Dzieñ Dziecka  najstarsze przedszkolaki 
spedzi³y na stadionie Pogoni Pieszyce  na Olimpiadzie Sportowej Pieszyce 
2005. Dru¿yna sportowa Publicznego Przedszkola Nr 1 bra³a udzia³ w 

takich konkurencjach jak:
- bieg na czas na 30 m
- tor zwinnoœciowy
- sztafeta rodzinna
A oto sk³ad dru¿yny PP1: A.Nowak, K.Makowska, K.Wajda, 

A.Sapie¿ko, P.Martyka, O.Jab³oñska, M.Mi³aszewski, J.Rudnicki, 
N.Bodanko, A.Bednarek oraz rodzice: p. K.Jab³oñska i p. G.Martyka. I  
miejsce i z³oty medal otrzyma³a Angelika Nowak za bieg na czas 
konkurencja przedszkolna) z wynikiem 6,09 s. Sztafetê rodzinn¹ (400m) 
dru¿yna PP1 pokona³a w czasie  1:32. W tym czasie gdy „starszaki” 
bawi³y siê na stadionie to „maluszki” i „œredniaki” bawi³y siê w zabawy 
sportowe pod kierunkiem nauczycielek na ogrodzie przedszkolnym. Tego 
te¿ dnia, ka¿dy przedszkolak otrzyma³ paczkê ze s³odyczami.  Nastêpnego 
dnia dzieci odwiedzili muzycy z Filharmonii, a na podwórku 
przedszkolnym dzieci bawi³y siê  na sportowo (konkurencjê 
miêdzygrupowe) i przy muzyce  chust¹  animacyjn¹. A w trzecim dniu 
obchodów Dnia Dziecka do przedszkola zawita³ Iluzjonista  mistrz magii. 
Wiele radoœci i zdziwienia by³o na  buziach „milusiñskich” podczas 
„wyczarowywania” królika, go³êbia, œwinki  morskiej itd. A podczas 
obchodów Dni Pieszyc w programie wokalnym udzia³ wziêli:  Angelika 
Nowak  piosenka „Pszczo³a”, Kornelia Wajda, Roksana Szmigiel  
piosenka z repertuaru Czerwonych Gitar „Takie ³adne oczy”, Krzysiek 
Perdek, Paulina Dudziñska i  Sandra Feret wykonali piosenkê z repertuaru 
K. Krawczyka „Zatañcz ze mn¹”. Wiele uwagi w przedszkolu zwracamy 
na stosowanie form grzecznoœciowych,  w³aœciwe zachowanie siê wœród 
rówieœników, przy stole itp.  i w³aœnie na podsumowanie umiejêtnoœci i 
stosowanie w praktyce zosta³a wykorzystany teatrzyk pt. „Zasady dobrego 
zachowania”. 

Wielkimi krokami zbli¿a siê lato i  wakacje a¿ chce siê zaœpiewaæ: 
„Przysz³o do nas dzisiaj  lato! Hej dzieciaki co wy na to?! S³oñce grzeje, 
woda ch³odzi, trochê lodów nie zaszkodzi!...”.

Dzieciom odchodz¹cym do Szkó³ bêdziemy ¿yczyæ s³onecznych, 
bezpiecznych wakacji oraz wielu sukcesów w zdobywaniu wiedzy. A ich 
rodzicom - satysfakcji i  zadowolenia z pociech.

Wszystkim pracownikom Urzêdu Miasta w Pieszycach, pracownikom 
ZOSiPu, „przyjacio³om przedszkolaków”, rodzicom i dzieciom naszego 
przedszkola  dziêkujemy za wspó³pracê w mijaj¹cym roku szkolnym oraz 
¿yczymy udanych urlopów i  wspania³ej pogody.

Dyrektor 
Nauczycielki i pracownicy obs³ugi  PP Nr 1

NOWINKI Z PRZEDSZKOLA NR 1

ŒWIÊTO SPORTU
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W sobotê 11 czerwca o godzinie 10°° rozpocz¹³ siê przybyciem do Biblioteki oczekiwanych 
goœci  postaci z bajek Andersena. Z okazji 200 rocznicy urodzin znanego wszystkim dzieciom 
autora poczytnych baœni i bajek panie Gra¿yna Król i Joanna  Mrzyg³ód zorganizowa³y konkurs na 
naj³adniejsze przebranie zwi¹zany z postaci¹ z twórczoœci J.Ch.Andersena. W konkursie  zabawie 
„Andersomania” wziê³y udzia³ 22 osoby, a wœród naj³adniej przebranych znalaz³o siê a¿ 12 osób.

Wszystkie dzieci otrzyma³y drobne nagrody i pami¹tki. Inni uczestnicy zabaw spotkali siê 
przy sztalugach w konkursach plastycznych poprowadzone przez p.L.Budzewicz. Kolejn¹ 
konkurencj¹ by³ konkurs malowania na asfalcie w trzech kategoriach wiekowych w którym to 
konkursie wziê³o udzia³ kilkanaœcie dzieciaków. Rysowanie na chodnikach wokó³ posesji 
Biblioteki podczas Dni Pieszyc to najstarsza zabawa zwi¹zana ze  œwiêtem miasta. Nale¿y przy 
tym zaznaczyæ i¿ jej uczestnicy wyczarowuj¹ ro¿ne piêkne obrazy. I tak by³o równie¿ i w  tym 
roku.

Kolejna konkurencja  turniej warcabowy zgromadzi³ tak¿e wielu chêtnych. 22 m³odych ludzi  
z Gminy Pieszyce i 5 goœci z okolic o rozpiêtoœci  wieku pomiêdzy 8 a 16 lat stanê³o do gry.

Walkê w 3 kategoriach wiekowych plus 4 kategoria  goœcie rozstrzygniêto po ponad 2 
godzinnej walce. Wyniki s¹ nastêpuj¹ce:
I kategoria    8 - 11 lat
  I miejsce    -    Wiktor Mrzyg³ód
 II miejsce    -    Bartek Romanowski
III miejsce       Micha³ Bogucki
II kategoria   12  13 lat
   I miejsce  -    Patrycja Dobek
 II miejsce   -   Agnieszka Klimek
III miejsce   -   Mateusz Brodowski
Kategoria    14  16 lat
   I miejsce   -     Emil Rosada
 II miejsce   -      Maciej Bielarczyk
III miejsce  -       Radek Budzewicz
Goœcie
   I miejsce   -    Kamil Swoboda
  II miejsce   -    Maciej Chêsiak
III miejsce    -    Bartek Swoboda

Turniej poprowadzili  panowie Miros³aw Swoboda i Marcin Stec oraz pani Joanna Mrzyg³ód
We wszystkich grach i zabawach wspomagali sta¿yœci zatrudnieni w Bibliotece  Karina 

Kierys, Krzysztof Krysiak, Marta Grund, Kamila Hadryœ, Barbara Miko³ajek  oraz pracownica 
MBP Agnieszka Brzeziñska. Wymienionym wy¿ej osobom  bardzo serdecznie dziêkujê. 

Podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ pani 
Lucynie Budzewicz, która wraz ze sta¿ystami 
przygotowa³a wystawê „ 60 lat na Ziemi 
Pieszyckiej”. Na wystawie prezentowano zdjêcia 
z kroniki koœcio³a œw. Antoniego, kroniki 
Polskiego Zwi¹zku Emerytów i Rencistów, 
prywatne zdjêcia pani Jadwigi Kowalskiej i pana 
Franciszka Bylicy oraz pana Józefa Winiarskiego 
oraz pisz¹cej te s³owa.Wystawa w Szkole 
Podstawowej Nr 1 cieszy³a siê du¿ym 
zainteresowaniem. Obecni na wystawie 
pieszyczanie próbowali siê znaleŸæ na 

prezentowanych zdjêciach. Wystawa bêdzie pokazana jesieni¹ w siedzibie MBP dla szerszego 
grona naszych mieszkañców.

Zwracam siê z gor¹cym apelem do wszystkich by³ych i obecnych mieszkañców Gminy 
Pieszyce by w miarê mo¿liwoœci u¿yczali na krótki czas swoich zdjêæ i pami¹tek zwi¹zanych w 
jakikolwiek sposób z ¿yciem na Ziemi Pieszyckiej dla zachowania potomnym i ocalenia przed 
zapomnieniem ludzi i zdarzeñ dotycz¹cych nas wszystkich. Zdjêcia i pami¹tki  nale¿y przynieœæ do 
dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pieszycach, ul.Mickiewicza 10. Po zeskanowaniu  
prace bêd¹ zwracane. W przypadku wyra¿enia woli ofiarowania orginalnych pami¹tek Biblioteka 
chêtnie je przyjmie.Ju¿ kilka rzeczy otrzymaliœmy. Za co serdecznie dziêkujê.
                                                                                                       Marianna Konieczna-Marjan

DNI PIESZYC W BIBLIOTECE
Od  3 do 5 czerwca 2005 w Pleszewie  

mia³y miejsce  X Igrzyska Inspektoriale 
M³odzie¿y Salezjañskiej, w których 
uczestniczy³o 56 osób z SALOS-u pieszyckiego. 
By³a to m³odzie¿ stanowi¹ca  liczn¹ 
reprezentacjê tenisa sto³owego, 3 dru¿yny 
koszykówki (dziewczêta   i  ch³opcy   do   lat   
17,  ch³opcy m³odsi do lat 15),    dru¿yna  
siatkarek do  lat 17  i   ich trenerzy  i  cz³onkowie  
Zarz¹du   Stowarzyszenia:  p.  A.  Cymanek,  
p. R. G³owacz, p. D.  Izdebski, p. K. Jankowki p.  
£. Kucharek, now. B Grund, s. J. Gremblewska  i 
p. prezes M. Konieczna-Marjan. Igrzyska te  
rozpoczê³y nowy etap  rozgrywek; tym razem 
zawodnicy walczyli o mo¿liwoœæ uczestnictwa 
w imprezie ogólnopolskiej we wrzeœniu  
w Krakowie. 

Okaza³o siê, ¿e i w tym roku nasi tenisiœci 
sto³owi na szczeblu inspektorialnym 
(odpowiednik makroregionu) byli nie do  
pokonania. Z hali sportowej w ¯erkowie, gdzie  
odbywa³y  siê zawody  w ich konkurencji,  
przywieŸli  wszystkie medale jakie  by³y do  
rozdania. Co wiêcej, czêsto nie   tylko lokaty 
medalowe nale¿a³y do pieszyczan, ale  i pierwsze  
6 miejsc, tak by³o  w konkurencji 34 tenisistów 
do lat 15, w  której nasi zawodnicy nie rzadko 
wygrywali  z kolegami starszymi o 2-3  lata. Jest  
to znak, ¿e reprezentacja SALOS-u z Pieszyc 
mo¿e ¿ywiæ wielkie nadzieje na  przysz³oœæ.  
Podobna sytuacja  jest  wœród koszykarzy. 
Dru¿yna ch³opców m³odszych wywalczy³a  
1 miejsce, co oznacza, ¿e  postawa starszych 
kolegów  z   zesz³ego roku zachêci³a ich do  
pracy, st¹d we  wrzeœniu  i oni pojad¹ na igrzyska 
ogólnopolskie do Krakowa. Koszykarze starsi,  
natomiast, którzy po majowym wyjeŸdzie   na 
igrzyska œwiatowe do Warszawy,  w Pleszewie 
niestety nie mogli  wyst¹piæ w  pierwszym 
sk³adzie, po bardzo ³adnej grze  uplasowali siê na 
2 miejscu. Ich kole¿anki zajê³y  3 lokatê, 
a siatkarki 7. I to  w³aœnie ich postawa, mimo 
dalszej pozycji w klasyfikacji koñcowej,  
zarówno  na boisku jak  i po rozgrywkach 
sportowych da³a nam du¿o radoœci.  Dziewczêta 
pokaza³y, ¿e wk³adaj¹ serce w to co robi¹ i ¿e 
mo¿na bawiæ siê i cieszyæ nawet w obliczu 
pora¿ki. A skoro opanowa³y tê nie ³atw¹ sztukê 
mo¿na uznaæ je zwyciê¿czyniami tych igrzysk, 
i kto wie, mo¿e nawet   bardziej   ni¿  ich kolegów.

Jak zawsze zawodom sportowym  
towarzyszy³a te¿ oprawa kulturalna i  religijna. 
Byliœmy goœæmi Powiatu Pleszewskiego, 
dlatego uroczystoœciom otwarcia i zamkniêcia   
przewodniczyli  gospodarze regionu. By³y 
z nami  tak¿e s. Inspektorka Teresa Kalinowska i 
s. Maria Dobosz  prezes SL SALOS RP, 
a koñcz¹cej igrzyska niedzielnej Mszy Œw. 
przewodniczy³ pasterz Koœcio³a kaliskiego ks.  
biskup Stanis³aw Napiera³a, ¿ycz¹c wszystkim 
„nieprzemijaj¹cej nagrody w niebie”.

KOLEJNE IGRZYSKA SALOS-U 
I KOLEJNE  MEDALE
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Dnia 20 maja 2005r. w Dzier¿oniowie odby³ siê IV Miêdzygminny 
Konkurs Piosenki klasowej. W kategorii klas I-III nasz¹ szko³ê, 
a zarazem gminê Pieszyce reprezentowa³a klasa IA. Jury zachwyci³o 
siê wykonaniem piosenki obowi¹zkowej pt.: „Sportowy rock” oraz 
dowolnej „Ruch, ruch, ruch”. Nasi mali wykonawcy na scenie poczuli 
siê doskonale! Mimo sporej konkurencji pierwszaki wyœpiewa³y 
I MIEJSCE !
Wróci³y z piêknym pucharem i nagrod¹ finansow¹  300z³. Kwota ta 
zostanie przeznaczona na bilety do kina dla ca³ej klasy.
Gratulujemy dzieciom i wychowawczyni pani Annie Staœkowiak, 
która doskonale przygotowa³a swoj¹ klasê do wystêpu. ¯yczymy 
dalszych sukcesów!

Szlakiem Dzier¿oniowskich Pomników Przyrody
2 VI Szkolne Ko³o Ligi Ochrony Przyrody zorganizowa³o wycieczkê 
do Dzier¿oniowa 
„Szlakiem Dzier¿oniowskich Pomników Przyrody”, w której brali 
udzia³ wszyscy cz³onkowie ko³a. Wyjazd ten zamyka³ plan pracy na 
rok szkolny 2004/2005  formy ochrony przyrody. Podczas wycieczki 
uczniowie  poznali  17 drzew ustawowo uznanych za pomniki 
przyrody. Pod czujnym okiem opiekunów rozpoznawali gatunki drzew 
na podstawie kszta³tu liœci, okreœlali ich po³o¿enie w terenie, mierzyli 
obwód pni na okreœlonej wysokoœci (1,30 m ),
okreœlali stan zdrowotny wybranych pomników przyrody na podstawie 
„Oznaczenia stanu zdrowotnego drzew wg Pacynka”,  wspólnie 
zastanawiali siê,  jaki sposób konserwacji (grodzenie, klinowanie, 
cementowanie ubytków) bêdzie najbardziej korzystny dla 
poszczególnych drzew.
W czasie wycieczki nie tylko doskonale siê bawili, ale tak¿e mieli 
okazjê poszerzyæ swoje wiadomoœci z zakresu ochrony przyrody 
i zdobyæ nowe umiejêtnoœci.

Informacje sportowe
28 kwietnia 2005 r. w Bielawie odby³y siê miêdzyszkolne zawody 
lekkoatletyczne dla klas czwartych  trójbój lekkoatletyczny oraz klas 
pi¹tych i szóstych  czwórbój lekkoatletyczny.
Reprezentacje klas IV do trójboju lekkoatletycznego:

Dziewczêta: Ch³opcy:
1. Czerniejewska Monika 1. Szomko Jarek
2. Buga³a Martyna 2. Romanowski Bartek
3. Zimiñska Klaudia 3. Szewczyk Bartek
4. Kubiak Ewelina 4. Idziniak Daniel
5. ̄ onto³w Daria 5. Sagan Bartek
6. Przeorek Dorota 6. Kosik Piotr
7. Janeczek Nicola 7. B¹czkowski Patryk   
8. Cech Paulina

W wyniku cywilizacji dziewczêta zajê³y II miejsce, ch³opcy I miejsce.
Reprezentacje klas V-VI do czwórboju lekkoatletycznego:

Dziewczêta: Ch³opcy:
1. Guz Marlena 1. Barczyk Pawe³
2. Staœkowiak Kasia 2. Kraus Dariusz
3. Socha Kinga 3. Galej Radek
4. Kaczmarek Angelika 4. Szewczyk Kamil
5. Paw³owska Marta 5. Ornat Jakub
6. Kosik Kasia 6. Drozdek Mateusz
7. D¹browska Anna 7. Kurnyta Jonasz

W Bielawie reprezentacje odnios³y zwyciêstwo. 
Podczas zawodów powiatowych w Dzier¿oniowie dziewczêta 
wywalczy³y III miejsce, ch³opcy uplasowali siê na IV miejscu. Obie 
dru¿yny niestety nie zakwalifikowa³y siê do szczebla wojewódzkiego, 
ale ambitnie walczy³y do koñca.

Klasa V informuje:
14 maja odby³o siê roczne podsumowanie V Powiatowego Grand Prix 

o „Granitowy Kamieñ” w warcabach 100-polowych. Nasi wytrwali 
koledzy te¿ tam byli i  uzyskali wysokie noty w klasyfikacji  rocznej dla 
swojej kategorii: Agnieszka Tomczak zajê³a I miejsce, Patrycja 
Ramilowska  III miejsce i Bartosz P³oszaj   V miejsce.  Gratulujemy i 
¿yczymy sukcesów za rok.

1 czerwca klasa V wyruszy³a na wycieczkê  do Wroc³awia. By³ to nasz 
sposób na uczczenie Dnia Dziecka i poznanie zabytkowej stolicy Dolnego 
Œl¹ska. Mieliœmy okazjê przespacerowaæ siê  po piêknie odrestaurowanym 
Rynku, pos³uchaæ ciekawostek o tym mieœcie opowiedzianych przez tatê 
naszej kole¿anki Hani Stañczak, podziwiaæ eksponaty natury w Muzeum 
Przyrodniczym oraz Ogrodzie Botanicznym. Najwiêksze  jednak wra¿enie 
wywar³a na nas Panorama Rac³awicka.  Wróciliœmy pe³ni nowych 
doœwiadczeñ i doznañ, które na d³ugo pozostan¹ w naszej pamiêci.

Anna Miœkiewicz i Agnieszka Kozak, wychowawczynie klasy V

Dnia 18 maja 2005 r. Wszyscy uczniowie klasy  II wziêli udzia³ w 
konkursie plastycznym „ŒWIAT WIDZIANY OCZAMI FANTAZJI” 
organizowanym z okazji Dnia Dziecka przez  Spó³dzielcze Centrum 
Kultury Spó³dzielni Mieszkaniowej w Bielawie.  9 czerwca 2005 r. 
Nast¹pi³o og³oszenie wyników przeprowadzonego konkursu.  Z naszej 
klasy Katarzyna Radziewicz zajê³a III  miejsce, natomiast Maria Smolny 
za wykonanie swojej pracy otrzyma³a  wyró¿nienie.

22 maja 2005 r. w naszej szkole,  jak co roku, odby³ siê  Festyn Radoœci. 
Nie zabrak³o w jego trakcie  licznych konkurencji sportowo-
rekreacyjnych, w których ka¿dy móg³  sprawdziæ swoje si³y. Jak przysta³o 
na œwiêto radoœci odby³a siê  zabawa taneczna przy dŸwiêkach grupy 
„Alezja” z Ciep³owód, która porywa³a  do zabawy nie tylko najm³odszych 
uczestników, ale tak¿e rodziców a  nawet ksiêdza proboszcza, który 
zaszczyci³ nas swoja obecnoœci¹, a  o godz. 20.00 odœpiewaliœmy litaniê  do 
Matki Bo¿ej Loretañskiej i podziêkowaliœmy za wspania³¹ pogodê. 

6 czerwca 2005 r. otrzymaliœmy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu  
Ekologicznego „Eko-planeta”. Wœród wyró¿nionych znaleŸli siê: Kamil 
Galiak z klasy V, który otrzyma³ dyplom za bardzo dobry wynik  w teœcie i 
drobny upominek, Magdalena Rutowicz z  klasy VI, która otrzyma³a 
dyplom za bardzo dobry wynik w kategorii praca indywidualna oraz 
upominek ksi¹¿kowy, Aleksandra Kajkowska z klasy VI, Agnieszka 
Tomczak i Piotr Beœka z klasy V otrzymali dyplomy z wyró¿nieniem za 
udzia³ w konkursie. 
Gratulujemy i zachêcamy do udzia³u  w kolejnej edycji konkursu!

Agnieszka Kozak  nauczycielka przyrody 

Dnia 1 czerwca 2005 r. uczniowie klas  I i II wraz ze  swoimi 
wychowawczyniami odwiedzili piêkny Ogród Botaniczny  w 
Wojs³awicach. Przepiêkna gama barw kwitn¹cych ró¿aneczników, bêd¹ca 
atrakcj¹ ogrodu w tym czasie  pozwoli³a nam wszystkim na prze¿ycie  
piêkna duchowego i wzbudzi³a w nas uczucie wdziêcznoœci wobec 
Stwórcy za dar drugiego cz³owieka i otaczaj¹cego nas œwiata. 
s. Ma³gorzata Pieprzyk

W dniach 6  10.06.2005 r. Uczniowie klas I i II  naszej szko³y 
uczestniczyli w zajêciach „Zielonej Szko³y”,  na terenie naszego miasta 
oraz w jego okolicach. Zajêcia  te by³y zaplanowane i czêœciowo 
przygotowane przez wychowawczynie tych klas:  s. Krystynê Lichwiarz i 
s. Ma³gorzatê Pieprzyk. Zajêcia odbywa³y siê od godz. 8.00 do 18.00. 
G³ównym celem „Zielonej Szko³y” by³o poznawanie ciekawych miejsc i 
zak¹tków naszej Ma³ej Ojczyzny poprzez zajêcia edukacyjne i ró¿ne 
formy wypoczynku i zabawy.

W czasie tych dni dzieci mia³y  okazjê uczestniczyæ w dwóch 
wycieczkach:
- Kudowa Zdrój  „szlakiem gin¹cych zawodów” oraz zwiedzanie  
Ruchomej Szopki i Muzeum Zabawek,
- Wroc³aw  spacer po  zoo i rejs statkiem „DRIADA” po Odrze
Oraz w ciekawych zajêciach edukacyjnych przeprowadzonych przez 
pracowników Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Dzier¿oniowie i p. Malagê  
leœniczego z Piskorzowa. Ponadto uczniowie brali udzia³ w wielu grach i 
zabawach terenowych. Dzieci prze¿y³y niezapomniane chwile i mamy 
nadziejê, ¿e w przysz³oœci z  ogromn¹ radoœci¹ bêd¹ powraca³y do tych 
miejsc.

s. Krystyna Lichwiarz i s.  Ma³gorzata Pieprzyk 
wychowawczynie klas I i II

¯YCZYMY MI£YCH, SPOKOJNYCH I UDANYCH WAKACJI!!!

WYŒPIEWALI
I MIEJSCE !

WIADOMOŒCI Z JEDYNKI MIGAWKI Z NIEPUBLICZNEJ SZKO£Y 
PODSTAWOWEJ SIÓSTR SALEZJANEK

Gazeta 

Pieszycka
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Konferansjerem pikniku by³ oczywiœcie p. 
Zbigniew Szyja, który równie¿ œpiewa³ ze 
swoim zespo³em z kó³ka „W krainie 
³agodnoœci”. Wystêpowa³ te¿ zespó³ 
„Œwietliki” i dziewczêta z kó³ka tanecznego 
zaprezentowa³y kilka uk³adów tañca 
dyskotekowego. Du¿¹ czêœæ imprezy 
z a g o s p o d a r o w a l i  n a m  p o l i c j a n c i  
z oddzia³u prewencji i z zespo³u do spraw 
nieletnich i  patologi i  w Bielawie.  
Przygotowali dzieciom wiele niespodzianek: 
pokaz tresury trzech psów,  tor przeszkód dla 

ma³ych rowerzystów, spotkanie z maskotk¹ 
policyjn¹ Komisarzem Lwem.

Du¿o emocji wœród dzieci wzbudzi³a 
zabawa z Indianami i œpiewy indiañskie oraz 
pokaz budowania tipi. Natomiast doroœli 
zaanga¿owali siê w prowadzone przez p. 
Gra¿ynê Bykiewicz i p. Krzysztofa Bry³ê 
aukcje. Oczywiœcie ka¿dy móg³ skorzystaæ ze 
s³odkiego  poczêstunku  domowych ciast, 
które piek³y mamy i wzi¹æ udzia³ w loterii. 
  Przygotowanie imprezy wymaga³o 
zaanga¿owania wielu osób. Szczególnie 
gor¹co dziêkujemy wszystkim rodzicom, 
którzy pomogli szkole w organizacji pikniku. 
Sk³adamy podziêkowania sponsorom, dziêki 
którym uzyskaliœmy tak wiele przedmiotów 

na    a ukcjê. Zebrane fundusze zasil¹ konto 
Rady Szko³y.

Impreza ta kolejny raz uda³a siê tak 
wspaniale dziêki ogromnemu zaanga¿owaniu 
Rady Szko³y.

PIKNIK RODZINNY

Wakacje to czas relaksu i zabawy. Nie 
ka¿dy jednak ma na zabawê dobry pomys³. 
Doœæ czêsto ostatni dzwonek szkolny jest dla 
m³odych ludzi sygna³em rozpoczynaj¹cym 
wielkie szaleñstwo, ryzyko i nadu¿ywanie 
alkoholu.

CO MO¯E SIÊ ZDARZYÆ ?
wypadki, zachorowania, nawet œmieræ 
(na drodze, na pla¿y, na k¹pielisku), konflikty 
z prawem, stanie siê ofiar¹ przestêpstwa, 
ryzykowny seks.

CO MO¯EMY ZROBIÆ ?

RODZICE: - ustalmy z dzieæmi jasne zasady -
powiedz dziecku jakie bêd¹ konsekwencje 
picia, jasno zaka¿ picia, nawet piwa, b¹dŸ 
d o b r y m  p r z y k ³ a d e m ,  p o r o z m a w i a j  
z dzieckiem jak ma sobie radziæ z presj¹ 
rówieœników namawiaj¹cych do picia, palenia 
lub „brania" narkotyków.

WYCHOWAWCY:
ustal z podopiecznymi jasny regulamin 
dotycz¹cy abstynencji, dawaj dobry przyk³ad, 
sam nie pij, jeœli zaistnieje sytuacja, ¿e 
podopieczny z³ama³ ustalone regu³y, nie 
udawaj ¿e nic siê nie sta³o, ale zareaguj 
odpowiedzialnie,

SPRZEDAWCY:
nie lekcewa¿ i nie ³am prawa, nie sprzedawaj 
alkoholu nieletnim, jeœli sprzedajesz alkohol 
dziecku, jesteœ wspó³odpowiedzialny za 
skutki jego nietrzeŸwoœci, nie usypiaj swojego 
sumienia, jesteœ jednoczeœnie biznesmenem, 
obywatelem i rodzicem,

M£ODZIE¯ I DZIECI:
nie wstydŸ siê odmówiæ, kiedy Ciê czêstuj¹ 
alkoholem, nie poddawaj siê presji g³upszych 
od siebie, nie ryzykuj utraty smaku ¿ycia, bo 
alkohol tylko otêpia, oszukuje, psuje, przyjaŸñ 
i niszczy mi³oœæ,  alkohol kradnie wolnoœæ,

OSOBY DOROS£E - ŒWIADKOWIE:
nie b¹dŸ obojêtnym œwiadkiem, gdy widzisz, 
¿e sprzedawca podaje alkohol nastolatkowi, 
nie obawiaj siê zwróciæ uwagê sprzedawcy, 
gdy widzisz, ¿e pij¹ dzieci przebywaj¹ce na 
zorganizowanym wypoczynku, skontaktuj siê 
z ich opiekunem, pamiêtaj, ¿e mo¿e kiedyœ 
ktoœ inny ochroni Twoje dziecko.

CO MO¯EMY ZYSKAÆ ?
Spokój, bezpieczeñstwo, wiêcej radoœci bez 
ryzyka, poczucie, ¿e coœ od nas zale¿y, 
poczucie, ¿e mo¿na zrobiæ coœ dobrego.

APELUJEMY O TWOJ¥ POMOC 
I LICZYMY NA NI¥ !!!

GKRPA

ABC... 
UDANYCH WAKACJI
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Tradycyjnie ju¿ czerwcow¹ niedzielê 
( 5.06) spêdziliœmy wspólnie na „Pikniku 
rodzinnym”. Impreza trwa³a od godziny 14:00 
do 18:00, akurat w przerwie miêdzy burz¹ 
i ulew¹. Poniewa¿ pogoda nas oszczêdzi³a, 
wszystkie zaplanowane atrakcje mog³y odbyæ 
siê bez problemu. A rzeczywiœcie atrakcji by³o 
mnóstwo!
- TURNIEJE SPORTOWE 
- WYSTÊPY ARTYSTYCZNE
- WIOSKA INDIAÑSKA
- LOTERIE FANTOWE
- DZIECIECE TATUAZE
- SALON MALOWANIA PAZNOKCI 
- AUKCJE
- KOSZE PE£NE NIESPODZINEK
- P O K A Z  T R E S U R Y  P S A  

POLICYJNEGO
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Za nami kolejna eliminacja RSMP. W 
dniach 11 i 12 czerwca odby³a siê 62. edycja 
Rajdu Polski, który w tym roku po raz pierwszy 
rozegrany zosta³ na nawierzchni szutrowej w 
o k o l i c a c h  M i k o ³ a j e k .
Na starcie najwiêkszej imprezy rajdowej  w 
naszym kraju stanê³o wielu zagranicznych 
goœci - to najlepsza obsada od kilku lat. Nie 
zabrak³o równie¿ naszej za³ogi -  braci 
Dobrowolskich. Po du¿ych problemach z  
samochodem na Elmocie ich udzia³  w Rajdzie 
Polski nale¿y zaliczyæ do udanych.

- Czo³ówka Pucharu Peugeota „ci¹gnie”  
bardzo mocno. Nie ma co ukrywaæ, ¿e 
ch³opaki jad¹ szybko i bardzo dobrze. Nam 
potrzeba kilku odcinków specjalnych, aby 
nabraæ dobrego tempa i siê  rozkrêciæ. Wtedy 
ju¿ niestety zawodnicy zazwyczaj maj¹  zbyt 
du¿¹ przewagê, aby ich dogoniæ   - mówi 
Micha³ Dobrowolski. Cieszymy siê z wyniku,  
bo pozwoli³ nam awansowaæ z  12 pozycji w 
Pucharze na pi¹t¹. Rajd nie  by³ ³atwy, trasa 
trudna i wymagaj¹ca, ale uda³o siê osi¹gn¹æ 
metê na przyzwoitym miejscu i  to 
optymistycznie nas nastraja - dodaje.

Eliminacj¹ Pucharu Peugeota bêdzie tak¿e 
Rajd Strzeliñski, który odbêdzie siê  w najbli¿szy 
weekend - 26 czerwca. Ju¿ 101 za³óg zg³osi³o 
swój start w 5. rundzie  RSP PZM. To absolutny 
tegoroczny rekord frekwencji! W klasyfikacji 
goœci pojedzie 29 zawodników -  kompletny 
Puchar Peugoeta, 7 aut czteronapêdowych i po 
raz pierwszy w rajdzie drugoligowym auto klasy 
Super1600.
Na trasie w Strzelinie i  okolicach nie zabraknie 
tak¿e naszej za³ogi.
- Pojedziemy swoje i zobaczymy, co z tego  
bêdzie -  komentuje swój start  Micha³.
Pozostaje ¿yczyæ zawodnikom szerokiej drogi  i 
jazdy „po czarnym”!

s.szel

UDANY 
START

WIEŒCI Z PRZEDSZKOLA NR 2
...A w naszym przedszkolu, jak zwykle gwarno i weso³o. Dzieñ 26 MAJA obchodziliœmy 

szczególnie uroczyœcie. Z tej okazji dzieci przygotowa³y bogaty program artystyczny, w którym da³y 
popis œpiewu, tañca i  recytacji.

Oprócz tego starszaki z obu grup, podczas spotkania zaprezentowa³y swoje umiejêtnoœci 
w czytaniu i liczeniu. Dzieñ matki uatrakcyjnili aktorzy z Teatru Lalek przedstawieniem pt. 
„Calineczka", które to obejrza³y wszystkie przedszkolaki oraz Mamy. Najwiêksz¹ atrakcj¹ by³  
dmuchany zamek, na którym zabawy nie by³o koñca.

Placówki oœwiatowe naszej gminy w roku szkolnym realizuj¹ projekt „Olimpiada  Sportowa 
Pieszyce 2005 r. najwa¿niejszym momentem realizowanego projektu  by³a Olimpiada Sportowa 
po³¹czona z obchodami Dnia Dziecka 1.VI.2005 na stadionie w Pieszycach. nasze przedszkole by³o 
bezkonkurencyjne. Najpierw otrzymaliœmy I miejsce  za wykonane „LOGO OLIMPIADY" .

Nastêpnie w biegu krótkim na 30m I miejsce zdoby³ Norbert Ochman z grupy „Krasnoludki", II 
miejsce Bart³omiej Lisftwan i III miejsce Dominik Tracz z grupy „Weso³e Skrzaty". W dru¿ynie 
dziewczynek nasza reprezentantka Kasia Janiczek  z grupy „Weso³e Skrzaty" zajê³a II miejsce.

W sztafecie zwinnoœciowej i sztafecie rodzinnej, w których brali udzia³  rodzice: p. Aneta Listwan i 
p. Mariusz Kopaczyñski, nasze przedszkole  zajê³o równie¿ I miejsca.

Zawodnicy bior¹cy udzia³ w Olimpiadzie to: Kasia Janiczek, Sonia Sawicka, Ola Kopaczyñska, 

Karolina Fabisiak, Jagoda Ró¿ycka, Bartek Listwan, Dominik Tracz, Norbert Ochman, Adam 
Kuczerawy, Brajan Krajewski. Na ³awce rezerwowej zasiedli  Wojtuœ Grochowski i Patryk Brodowski.

Do Olimpiady Sportowej dzieci przygotowa³y  nauczycielki grup „O"
- p. Hanna Czajkowska, p. Danuta Warachewicz i p. Katarzyna Sztork
- p. Krystyna Kosior zaanga¿owana i odpowiedzialna by³a za stronê plastyczn¹
Olimpiady, a p. Bo¿ena Konarska za stronê  muzyczn¹. Do przedszkola wróciliœmy z medalami 
i pucharem, w szampañskich humorach.

Dni pieszyc zapocz¹tkowa³y prezentacje pieszyckie na temat fauny, flory i historii gminy Pieszyc.

Przygotowane zosta³y szkolne projekty edukacyjne. Równie¿ nasze przedszkole taki projekt 
przygotowa³o.

Dziêki uprzejmoœci leœniczego p. K. Tuleja „zerówkowicze" wziê³y udzia³ w przygotowaniu filmu 
przyrodniczego opowiadaj¹cego o roœlinnoœci Pieszyc. Razem z p. leœniczym i nauczycielk¹ p. Hann¹ 
Czajkowska dzieci by³y w parku i w lesie,  gdzie na ¿ywo poznawa³y osobliwoœci przyrodnicze.

Mi³ym akcentem Dni Pieszyc w sobotnie popo³udnie by³ wystêp naszych  milusiñskich. Nasza 
wielokrotna laureatka Konkursu Piosenki Przedszkolnej, Jagoda Ró¿ycka z grupy „Krasnoludki" 
przebojowo wykona³a trzy piosenki „Ca³a  doskona³a", „Kropelki" i „Bêdzie lepszy  dzieñ". Dzieci 
z grupy „Leœne Duszki" pod kierunkiem p. Bo¿eny Konarskiej i p. Krystyny Kosior wykona³y taniec 
dyskotekowy, natomiast „Weso³e Skrzaty" zatañczy³y „Rudego Rydza" przygotowanego przez 
p. Danutê Warachewicz.

Dnia 9.VI.2005r odby³o siê podsumowanie Konkursu Plastycznego pod has³em „Œwiat widziany 
oczami fantazji!". Dwie prace naszych wychowanków zosta³y dostrze¿one i nagrodzone. By³a to praca 
Paulinki Berliñskiej z grupy „Krasnoludki", która zajê³a l  miejsce i praca Piotrusia Borowskiego równie¿ 
z grupy „Krasnoludki", która zosta³a wyró¿niona.

Dzieci do konkursu przygotowa³a na „Warsztatach Plastycznych" p. Krystyna Kosior. I ju¿ 
wielkimi krokami zbli¿amy siê do koñca roku przedszkolnego .

17 czerwca starszaki uroczystym polonezem rozpoczn¹ swój ostatni program artystyczny. 
20.VI.2005r wyje¿d¿amy na „Zielone przedszkole" do Szklarskiej Porêby!
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24 maja w Szkole  Podstawowej Nr 3 
w Pieszycach odby³ siê  MIÊDZYGMINNY 
KONKURS ORTOGRAFICZNY pod has³em „ 
Ortografia w œwiecie magii  i nie tylko”. Szesnaœcie  
szkó³ z pobliskich gmin  rywalizowa³o 
o zwyciêstwo.

Gminê Dzier¿oniów reprezentowa³a SP Nr  3, SP 
Nr 5, SP Nr 9

Gminê Bielawê SP Nr1, SP4,  SP5, SP 10
Gminê Pieszyce SP1, SP 2,  SP 3, NSP Sióstr 

Salezjanek 
Gminê Pi³awa Górna Szko³a  Podstawowa 

z Pi³awy Górnej
Gminê wiejsk¹ Dzier¿oniów SP z Uciechowa i SP 

z Moœciska
Gminê Pi³awa Górna SP z  Pi³awy Górnej

Gminê Niemczê SP z Niemczy
Uczestnicy konkursu musieli siê  zmierzyæ 

z takimi zadaniami jak:  pisanie ze s³uchu czyli  
dyktando, uzupe³nienie diagramu, rozwi¹zywanie  
krzy¿ówki i rebusów.

 Komisja zosta³a wy³oniona, drog¹  losow¹, 
spoœród obecnych polonistów, gdy¿ tylko ów 

sposób gwarantowa³ rzetelnoœæ i  profesjonalnoœæ. 
Oto jej sk³ad: pani  Agata Furtak, pani Gra¿yna 
Meloch, pani M. Jaskmanicka   Stañczak,  pani Anna 
Pawlak. Panie mia³y bardzo  trudne zadanie, 
poniewa¿ rywalizacja by³a  zaciêta.

Ostatecznie bezkonkurencyjny okaza³ siê  Karol 
Szczerbiñski ze Szko³y Podstawowej  nr 2 
w Pieszycach, zajmuj¹c I  miejsce. II miejsce zdoby³  
uczeñ Szko³y Podstawowej nr  3 w Dzier¿oniowie  
Marcin Magierowski, a III   zaciêcie  wywalczy³a 
Natalia ¯uromska ze Szko³y  Podstawowej nr 4 w 
Bielawie, która  w dogrywce wyeliminowa³a swoje  
konkurentki Agnieszkê Siomê ze Szko³y  
Podstawowej w Niemczy oraz  Dorotê Pawlak ze 
Szko³y Podstawowej nr 5  w Dzier¿oniowie.

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy mali 
dyplomiki, a laureaci dostali  nagrody ksi¹¿kowe i 
dyplomy. Nauczyciele przygotowuj¹cy uczniów do 
zadañ ortograficznych otrzymali podziêkowania w 
postaci pisemnej. Niniejsz¹ chwilê  uœwietnili swoj¹ 
obecnoœci¹ pani Dyrektor Jadwiga W¹sik oraz z-ca 
Burmistrza Miasta Pieszyce pan Norbert Twardy.

Organizator dostrzeg³, i¿ znajomoœæ ortografii jest 
na bardzo wysokim poziomie.

1 czerwca bie¿¹cego roku wesz³a w ¿ycie 
ustawa, która dokonuje istotnych zmian 
w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 
œwiadczeniach rodzinnych.

Zasadniczym celem wprowadzanych 
zmian do ustawy o œwiadczeniach 
rodzinnych jest zwiêkszenie pomocy dla 
rodzin wielodzietnych.

1. Nowelizacja ustawy o œwiadczeniach 
rodzinnych wprowadza do katalogu 
dodatków do zasi³ku rodzinnego nowy 
dodatek z tytu³u wychowywania dziecka 
w rodzinie wielodzietnej. Dodatek ten bêdzie 
przys³ugiwa³ w wysokoœci 50 z³ na ka¿de 
trzecie i kolejne dziecko uprawnione do 
zasi³ku rodzinnego, zarówno w rodzinach 
niepe³nych, jak i pe³nych. Szacuje siê, ¿e z tej 
formy pomocy skorzysta oko³o 1, 3 min 

dzieci. Jednoczeœnie z o s t a ³ a  
ograniczona ³¹czna kwota dodatku do zasi³ku 
r o d z i n n e g o  z  t y t u ³ u  s a m o t n e g o  
wychowywania dziecka przys³uguj¹ca danej 
rodzinie: dodatek ten wyp³aca siê na nie 
wiêcej ni¿ dwoje dzieci.

2. Dodatek do zasi³ku rodzinnego z tytu³u 
samotnego wychowywania dziecka 
przys³uguje:

1) osobom, które nie maj¹ zas¹dzonych 
alimentów na dzieci z nastêpuj¹cych 
przyczyn:

 drugi z rodziców dziecka nie ¿yje,

 ojciec dziecka jest nieznany,

 powództwo o ustalenie œwiadczenia 
alimentacyjnego od drugiego z rodziców 
zosta³o oddalone;

2)  „osobom ucz¹cym siê" czyli  
pe³noletnim osobom niepozostaj¹cym na 
utrzymaniu rodziców w zwi¹zku z ich 
œmierci¹ lub z zas¹dzeniem od rodziców na 
ich rzecz alimentów, je¿eli wyrok s¹du 
orzekaj¹cy alimenty zosta³ wydany przed 
osi¹gniêciem pe³noletnoœci przez osobê 
ucz¹c¹ siê;

3) osobom pozostaj¹cym w zwi¹zkach 
ma³¿eñskich, je¿eli drugi ma³¿onek zosta³ 
pozbawiony w³adzy rodzicielskiej, zosta³ 
ubezw³asnowolniony lub przebywa 
w areszcie lub wiêzieniu powy¿ej 3 miesiêcy. 
Warunkiem jest brak zas¹dzenia alimentów 
dla dzieci od tej osoby.

3. W przypadku rodzin najubo¿szych, 
w których dochód na osobê nie przekracza 
po³owy kwoty kryterium dochodowego 
(tj. 252 z³ lub 291,5 z³, je¿eli w rodzinie 
wychowuje siê dziecko niepe³nosprawne), 
kwotê dodatku do zasi³ku rodzinnego z tytu³u 
samotnego wychowywania dziecka zwiêksza 
siê o 50 z³ (nie wiêcej, ni¿ o 100 z³ na 
wszystkie dzieci).

4. Osoby samotnie wychowuj¹ce dziecko 
nie bêd¹ mog³y ubiegaæ siê o zasi³ek rodzinny 
wraz z dodatkami, je¿eli wczeœniej nie 

UWAGA ZMIANA!

WIEŒCI 
Z „TRÓJKI”

wyst¹pi¹ o zas¹dzenie alimentów od 
drugiego z rodziców dziecka. Osoby, które 
maj¹ zas¹dzone alimenty, a ich egzekucja jest 
bezskuteczna, uprawnione bêd¹ do zaliczki 
alimentacyjnej. Egzekucja jest uznana za 
skuteczn¹ tylko wówczas, gdy zostanie 
wyegzekwowana ca³a nale¿noœæ. Zap³acenie 
przez d³u¿nika czêœci nale¿nej kwoty nie 
pozbawia osoby, na rzecz której alimenty 
zosta³y zas¹dzone, prawa do zaliczki.

5. Nowelizacja przewiduje nowy sposób 
weryfikacji dochodu osób otrzymuj¹cych 
œwiadczenia rodzinne. Osoby te bêd¹ 
zobowi¹zane do 15 marca ka¿dego roku 
w trakcie trwania okresu zasi³kowego do 
sk³adania oœwiadczeñ o dochodzie rodziny 
u z y s k a n y m  w  p o p r z e d n i m  r o k u  
kalendarzowym, a instytucja wyp³acaj¹ca 

œwiadczenie bêdzie je weryfikowaæ na 
podstawie zaœwiadczeñ otrzymywanych 
z urzêdu skarbowego. Je¿eli dochód ten 
oka¿e siê wy¿szy od tego, który uprawnia do 
œwiadczeñ rodzinnych, ich wyp³ata zostanie 
wstrzymana.

6. Rada gminy bêdzie mog³a, w drodze 
uchwa³y, podwy¿szyæ kwoty dodatków do 
zasi³ku rodzinnego w ramach posiadanych 
œrodków w³asnych.

7. W przypadku gdy rodzina lub tzw. osoba 
ucz¹ca siê utrzymuje siê z gospodarstwa 
rolnego, przyjmuje siê, ¿e miesiêczny dochód 
z 1 hektara przeliczeniowego ustala siê 
w wysokoœci okreœlonej w przepisach o 
pomocy spo³ecznej. Kwota, jak¹ przyjmuje 
siê za dochód z 1ha przeliczeniowego, uleg³a 
wiêc obni¿eniu z 252 z³ do 194 z³. Oznacza to 
zwiêkszenie liczby rodzin rolników 
uprawnionych do œwiadczeñ rodzinnych na 
dzieci.

8. Zmiana ustawy przewiduje równie¿ 
przed³u¿enie pobierania dodatku z tytu³u 
samotnego wychowywania dziecka dla osób, 
które w dniu 30 kwietnia 2004 r. pozostawa³y 
w zwi¹zku ma³¿eñskim oraz otrzymywa³y 
œwiadczenia z funduszu alimentacyjnego, do 
koñca obecnego okresu zasi³kowego, czyli do 
dnia 31 sierpnia 2005 r.

9. Rodziny, które od 1 wrzeœnia 2005 r. 
bêd¹ siê ubiegaæ o dodatek do zasi³ku 
rodzinnego z tytu³u podjêcia przez dziecko 
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, 
wszystkie œwiadczenia rodzinne otrzymaj¹ 
w gminie.

10. Podwy¿szony zosta³ z 2 proc. na 
3 proc. odpis na koszty obs³ugi realizacji 
œwiadczeñ rodzinnych przez gminy 
z gwarancj¹, ¿e ta kwota nie mo¿e byæ dla 
gminy ni¿sza, ni¿ 6.000 z³ rocznie.

Wszelkich dodatkowych informacji 
udzieli Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 
znajduj¹cy siê Urzêdzie Miejskim  
ul. Koœciuszki 2, tel. 8  367 - 225

Gazeta 

Pieszycka
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Zamawiaj¹cy (pe³na nazwa zamawiaj¹cego; województwo,  
kod, miejscowoœæ,  ulica, nr domu, numer kierunkowy, telefon, 
fax): G m i n a  M i e j s k a  P i e s z y c e ,  w o j .  d o l n o œ l ¹ s k i e ,  
58-250 Pieszyce, ul.. Koœciuszki 2,  tel.: 074 8365 487 ,  
fax: 8367 230

Pracownik uprawniony do kontaktów (imiê  i nazwisko; 
telefon; nr pokoju, godziny w których udziela siê informacji 
dotycz¹cych przetargu): Dariusz Rusek, Helena Balak, 
tel.: 8365 488, nr pok. 13  w godz. 9 -14.

Zamawiaj¹cy og³asza przetarg nieograniczony na roboty  
budowlane  (nazwa, rodzaj, zakres i lokalizacja  budowy)
„Budowa boisk sportowych przy SP Nr 1 –  II etap”

Opis i miejsce realizacji zamówienia Pieszyce, ul. Ogrodowa 
23Nie dopuszcza siê sk³adania ofert  wariantowych.Termin (okres) 
r e a l i z a c j i  z a m ó w i e n i a  –  8  t y g o d n i  o d  d n i a  
podpisania umowy.

Warunkiem udzia³u w postêpowaniu jest wniesienie wadium  
6000,00 z³

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w%): Cena – 100%
Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na odebraæ 

osobiœcie w siedzibie Zamawiaj¹cego, nr pokoju 13, I piêtro lub
za zaliczeniem pocztowym. Cena formularza  - 30 z³., p³atne 
w kasie urzêdu – II  piêtro, kasa czynna jest w dniach:  pon. – pt.
w godz. 7.30-10.30 oraz 11.00-15.30

W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci spe³niaj¹cy  warunki
okreœlone w art.22 ust.1 art. 24  1 i 2 ustawy Prawo zamówieñ
publicznych oraz zawarte w SIWZ. 

Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie Zamawiaj¹cego, nr pokoju 14 w 
terminie do 02.08.2005r. do  godz. 9.45 Otwarcie ofert nast¹pi w siedzibie 
Z a m a w i a j ¹ c e g o ,  n r  l o k a l u  1 4
w dniu 02.08.2005r. o  godz.  10.00

OG£OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartoœci pow. 60.000 euro

Zamawiaj¹cy (pe³na nazwa zamawiaj¹cego; województwo, kod, 
miejscowoœæ, ulica, nr domu, nr  pokoju; numer kierunkowy, 
telefon, fax, e-mail, internet): Gmina  Miejska Pieszyce, woj. 
dolnoœl¹skie , 58-250 Pieszyce, ul.  Koœciuszki 2, tel.: 074 8365 487, 
fax:  8367 230 e-mai l :  um.pieszyce@um.pieszyce.pl ,  
http:// www.um.pieszyce.pl

Pracownik uprawniony do kontaktów (imiê i nazwisko, telefon, nr 
lokalu, godziny w których udziela  siê informacji dotycz¹cych 
przetargu): Helena Balak - nr lokalu  13, w godz. 8 –  14, 
tel.: 8365 488 Dariusz Rusek - nr lokalu 13, w godz. 8 - 14, 
tel.: 8365 28

Zamawiaj¹cy og³asza przetarg nieograniczony na Wykonanie 
projektu budowlanego oraz wykonawczego drogi  – Centrum 
Pieszyc”. Charakterystyka ogólna: wykonanie projektów  
budowlanych i wykonawczych zgodnie z  Rozporz¹dzeniem
Ministra Infrastruktury z 2 wrzeœnia  2004r. w sprawie
szczegó³owego zakresu i formy dokumentacji  projektowej 
(Dz.U. Nr 202, poz. 2072),  po 3 egz. dla Zamawiaj¹cego  
w nastêpuj¹cych bran¿ach:

-drogowej (budowa drogi i zatok autobusowych)
-elektrycznej (budowa oœwietlenia ulicznego) 
-instalacyjnej (budowa kanalizacji deszczowej)
-uzyskanie wszelkich uzgodnieñ wymaganych przepisami  
prawa

Opis i miejsce realizacji zamówienia Centrum Miasta Pieszyce
Nie dopuszcza siê sk³adania ofert  wariantowych.
Termin (okres) realizacji zamówienia wymagany: w ci¹gu 

26 tygodni od dnia podpisania umowy.
Warunkiem udzia³u w postêpowaniu jest wniesienie wadium 

w wysokoœci 800,00z³. s³ownie: osiemset z³.. Kryteria wyboru oferty i 
ich znaczenie (w%): Cena – 100%

Specyfikacjê Istotnych Warunków Zamówienia mo¿na odebraæ 
osobiœcie w siedzibie Zamawiaj¹cego -   pokój  Nr 13, cena: 20 z³.  
Istnieje mo¿liwoœæ przes³ania dokumentacji przetargowej po  
z³o¿eniu  zapotrzebowania.

W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci spe³niaj¹cy  warunki 
okreœlone w art. 22 ustawy Prawo    zamówieñ publicznych oraz 
warunki zawarte w SIWZ. W przetargu mog¹ wzi¹æ udzia³ oferenci 
spe³niaj¹cy warunki okreœlone w art.  22 ustawy Prawo zamówieñ 
publicznych oraz warunki zawarte w SIWZ.

Oferty nale¿y sk³adaæ w siedzibie  Zamawiaj¹cego (nr lokalu) 14 
w terminie do 27.06.2005 r. do godz.  9.45. Otwarcie ofert nast¹pi w 
s i e d z i b i e  Z a m a w i a j ¹ c e g o  ( n r  l o k a l u )  1 4  
w dniu  27.06.2005r. o godz. 10.00.

OG£OSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 
o wartoœci do 60.000 euro

Podstawa prawna.
Ustawa z dnia 16 paŸdziernika 1991  r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 99 z  2001 r. 
poz.1079, z póŸniejszymi zmianami),
Komórka odpowiedzialna.
Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Rolnictwa I piêtro, pokój  nr 12 
Jerzy Jasiêga tel.8365268 ( w ka¿dy  pi¹tek)
Sposób za³atwienia sprawy.
Usuniêcie drzew i krzewów z terenu nieruchomoœci mo¿e nast¹piæ za zezwoleniem 
Burmistrza Miasta, wydanym na wniosek w³aœciciela nieruchomoœci.
Wymagane dokumenty.
WNIOSEK - druk mo¿na pobraæ w pokoju nr 12 Urzêdu Miejskiego w Pieszycach 
Wniosek powinien zawieraæ: iloœæ, gatunki  i obwody (mierzone na wys.  1.3 m) 
drzew lub gatunki w m2 przyczynê planowanej wycinki lub przesadzenia,  jej 
planowany termin oraz przeznaczenie terenu,  nr dzia³ki i rodzaj u¿ytku(powy¿sze 
przes³anki pos³u¿¹ jako przes³anki do podjêcia decyzji czy udzieliæ zezwolenia czy 
odmówiæ).
Dodatkowe informacje. 
Wyciêcie drzew i krzewów nie wymaga pozwolenia w przypadku:
- drzew i krzewów owocowych (z  wyj¹tkiem nieruchomoœci wpisanych do rejestru 
zabytków), drzew i krzewów sadzonych na plantacjach
Uwaga!!!
art. 47e ustawy o ochronie przyrody wrêcz zobowi¹zuje wszystkich w³aœcicieli  
nieruchomoœci, na których rosn¹ drzewa lub  krzewy do utrzymywania ich we 
w³aœciwym stanie przyrodniczym oraz w stanie nie powoduj¹cym zagro¿eñ utraty 
zdrowia czy mienia.
Op³aty. 
- od wniosku - op³ata  skarbowa 5,00 z³ 
- od ka¿dego za³¹cznika  op³ata skarbowa 0,50 z³., 
- za zezwolenie  op³ata skarbowa 76,00 z³ 
(znaki op³aty skarbowej mo¿na kupiæ w  kasie PKO BP - parter budynku Urzêdu)
Termin za³atwienia sprawy.
Terminy zgodne z Kodeksem postêpowania administracyjnego. Za³atwienie 
sprawy wymagaj¹cej postêpowania wyjaœniaj¹cego powinno nast¹piæ nie póŸniej 
ni¿ w ci¹gu miesi¹ca, a  sprawy szczególnie skomplikowanej - nie  póŸniej ni¿ w 
ci¹gu dwóch miesiêcy od dnia wszczêcia postêpowania, zaœ w postêpowaniu 
odwo³awczym - w ci¹gu miesi¹ca od dnia otrzymania odwo³ania.
Tryb odwo³awczy.
Odwo³anie wnosi siê do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego w terminie 14 
dni od dnia dorêczenia decyzji.

ZEZWOLENIE NA USUNIÊCIE DRZEWA

Podstawa prawna 
Dz.U. z 24 grudnia 1998r  Nr 106, poz. 668 i  Nr 113, poz. 715 oraz
art. 10 ustawy o ochronie  zwierz¹t Dz.U. Nr 111, poz. 724
prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa  rasy uznawanej za agresywn¹ wymaga  
zezwolenia organu gminy w³aœciwego ze wzglêdu na planowane miejsce 
prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa,  wydawanego na wniosek osoby 
zamierzaj¹cej prowadziæ tak¹ hodowlê lub  utrzymywaæ takiego psa. Zezwolenia, o  
którym wy¿ej mowa, nie wydaje  siê, a wydane cofa siê,  je¿eli pies bêdzie lub jest  
utrzymywany w warunkach i w  sposób, które stanowi¹ zagro¿enie dla  ludzi lub 
zwierz¹t. 
Wykaz ras psów uznawanych za agresywne obejmuje nastêpuj¹ce rasy psów: 
1) amerykañski pit bull terrier;  
2) pies z Majorki (Perro  de Presa Mallorquin); 
3) buldog amerykañski; 
4) dog argentyñski; 
5) pies kanaryjski (Perro de  Presa Canario); 
6) tosa inu; 
7) rottweiler; 
8) akbash dog; 
9) anatolian karabash; 
10) moskiewski stró¿uj¹cy; 
11) owczarek kaukaski.
Jednostka odpowiedzialna 
Stra¿ Miejska , III piêtro  pok. nr 31
Zdzis³aw Mierzwa tel. 8-365-464
Sposób za³atwienia sprawy 
W celu uzyskania zezwolenia nale¿y z³o¿yæ wniosek, w terminie 30  dni od nabycia 
psa rasy wymienionej w wykazie,  który jest wszczêciem postêpowania 
administracyjnego, w wyniku którego Organ zajmuje swoje stanowisko wydaj¹c 
stosown¹ decyzjê administracyjn¹.
Wymagane dokumenty 
Szczegó³owe dane dotycz¹ce wymaganych dokumentów zawarte s¹ we wniosku.
Op³aty 
Zgodnie z pkt 1 cz¹œæ  I szczegó³owego wykazu przedmiotów op³aty  skarbowej, 
stawki oraz zwolnienia stanowi¹cego za³¹cznik  do ustawy z dnia 9  wrzeœnia o 
op³acie skarbowej (DZ.U.86.960 z póŸ.  zm.) nale¿y na wniosku uiœciæ  op³atê 
skarbow¹ w wysokoœci 5,00 z³.  + 0,50 z³ za ka¿dy  za³¹cznik do wniosku. 
Zgodnie z art. 1 ust.1  pkt. d ustawy z dnia  9 wrzeœnia o op³acie skarbowej  
(DZ.U.86.960 z póŸ. zm.) zezwolenia  podlegaj¹ op³acie skarbowej. Dorêczenie 
przedmiotowego zezwolenia musi byæ poprzedzone  uiszczeniem op³aty skarbowej 
w wysokoœci 76 z³, zgodnie  z pkt 44.2 czêœæ IV szczegó³owego wykazu 
przedmiotów op³aty skarbowej, stawki oraz  zwolnienia stanowi¹cego za³¹cznik do 
ustawy z dnia 9 wrzeœnia  o op³acie skarbowej (DZ.U.86.960 z  póŸ. zm).
Termin za³atwienia 
Terminy zgodne z Kodeksem postêpowania administracyjnego. Za³atwienie sprawy  
wymagaj¹cej postêpowania wyjaœniaj¹cego powinno nast¹piæ  nie póŸniej ni¿ w 
ci¹gu miesi¹ca, a sprawy szczególnie  skomplikowanej - nie póŸniej ni¿  w ci¹gu 
dwóch miesiêcy od dnia wszczêcia  postêpowania, zaœ w postêpowaniu 
odwo³awczym - w ci¹gu miesi¹ca  od dnia otrzymania odwo³ania.

ZEZWOLENIE NA UTRZYMYWANIE 
PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWN¥
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2,1. Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe w centrum Pieszyc (33 m  na parterze, jeden pokój, 
kuchnia, ³azienka, CO, telefon, piwnica, komórka) na 2-pokojowe w³asnoœciowe 
spó³dzielcze lub komunalne (mo¿e byæ z zad³u¿eniem). B¹dŸ kupiê 2-pokojowe. 
Wiadomoœæ: tel. 0601-247-007.

22. Zamieniê mieszkanie (36 m ) na wiêksze. Wiadomoœæ: Rosada Adam, ul. Tkacka 6/5, 
Pieszyce.

23. Zamieniê mieszkanie w Roœciszowie (39 m , CO miejskie, dwa pokoje, kuchnia, 
przedpokój) na podobne w Pieszycach (bez C.O.). Wiadomoœæ: Warcha³ Halina, Roœciszów 
12/7.                               

24. Zamieniê mieszkanie na ul. Sanatoryjnej o pow. 34,50 m  na podobne (mo¿liwoœæ sp³aty 
zad³u¿enia). Wiadomoœæ w biurze ZGM. 

25. Sprzedam lokal u¿ytkowy o pow. ok. 50 m   po³o¿ony w Pieszycach przy                     ul. 
Sanatoryjnej. Cena do uzgodnienia. Wiadomoœæ: tel. 831-34-86.

26. Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe w Pieszycach na I piêtrze o pow. 43 m  (2 pokoje, 
³azienka, kuchnia, telefon)  na wiêksze lub pó³ domku (mo¿e byæ do remontu,                     z 
mo¿liwoœci¹ dop³aty). Wiadomoœæ: tel. 8366-371. 

27. Zamieniê mieszkanie o pow. 71 m  w Pieszycach na mniejsze równie¿ w Pieszycach 
(koniecznie dwa pokoje, kuchnia, ³azienka). Wiadomoœæ: tel. 8366-719.

8. Wydzier¿awiê na dowoln¹ dzia³alnoœæ lokal przy ul. Kopernika 38 w Pieszycach           o 
2pow. 41 m  (po kapitalnym remoncie, w³asne CO gazowe, WC, telefon). Wiadomoœæ: tel. 

8325-082.

29. Zamieniê na wiêksze mieszkanie w Pieszycach na parterze o pow. 27 m  (2 pokoje, 
kuchnia, wszystkie instalacje). Wiadomoœæ: tel. 8365-070.

210. Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 49 m  po remoncie. Wiadomoœæ:             
tel. 8367-355.

211. Kupiê mieszkanie o pow. 50 - 70 m , w starym lub nowym budownictwie, na terenie 
Pieszyc lub gminy Pieszyce. Mo¿e byæ do remontu. Wiadomoœæ: tel. 0503-177-806.

212. Zamieniê mieszkanie o pow. 24 m  na wiêksze (nawet z zad³u¿eniem). Wiadomoœæ: 
Brzeziñska El¿bieta, Pieszyce, ul. Koœciuszki 18/2.

213. Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe w Pieszycach o pow. 47 m  (na III piêtrze)             
na mniejsze. Wiadomoœæ: tel. 645-44-99. 

14. Sprzedam dom przy ul. Dworcowej Górnej w Pieszycach. Wiadomoœæ: Jan Uruski, tel. 
8366-123.

215. Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 51 m  w nowym budownictwie; IV piêtro; 3 
pokoje, kuchnia, ³azienka, zadbane. Cena do uzgodnienia. Kontakt telefoniczny pod 
numerem: 0663-381-905.  

16. Pilnie sprzedam kawalerk¹ w Pieszycach (stare budownictwo, pokój, kuchnia, C.O.). 
Wiadomoœæ: tel. 0606-423-074.

17. Kupiê pó³ domku w Pieszycach lub okolicy. Wiadomoœæ: tel. 0502-478-400.

218. Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe w Pieszycach œrodkowych (pow. 32 m , pokój, 
kuchnia, CO gazowe) na wiêksze. Wiadomoœæ: tel. 8367-355.

219. Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe w centrum Pieszyc o pow. 34 m  (2 pokoje, 
kuchnia, ³azienka z WC, przedpokój, ogrzewanie: piec kaflowy) na wiêksze o pow. do 60 

2m . Wiadomoœæ: tel. 8366-896.

20. Zamieniê mieszkanie o pow. 32 m2 w Pieszycach górnych na wiêksze. Wiadomoœæ: 
Turek Miros³aw, ul. Kopernika 138/7, Pieszyce.

21. Sprzedam mieszkanie o pow. 38 m2 w starym budownictwie po kapitalnym remoncie 
(³azienka, wc, CO gazowe). Wiadomoœæ: tel. 8365-102.

222. Sprzedam mieszkanie o pow. 40 m  na parterze (2 pokoje, kuchnia) w starym 
00 00budownictwie. Wiadomoœæ: tel. 831-17-77 (w godz. do 10  lub od 18 ). 

23. Poszukujê do wynajêcia 2-pokojowego mieszkania z ³azienk¹ na terenie Pieszyc. 
Wiadomoœæ: tel. 0888-023-993. 
24.  Sprzedam dwie dzia³ki budowlane w Pieszycach Górnych, tel. 8 366  527

25.  Sprzedam dzia³kê w Pieszycach (Mostek) o pow. 20 arów pod lasem na zabudowê 
za 25 000 z³otych.  Dzia³ka jest ogrodzona, postawiona altana, oczko, drzew i krzewy 
owocowe. Pieszyce, tel. 8 366  806.

W przypadku dezaktualizacji og³oszenia prosimy o pilny kontakt z biurem   ZGM.

Wszelkie informacje i og³oszenia prosimy kierowaæ do ZGM, ul. Mickiewicza 10,         
tel. 8365-356 lub 8365-440.

31 marca 2005 r. Rada Miejska w Pieszycach uchwali³a Regulamin 
udzielania pomocy materialnej o charakterze  socjalnym dla uczniów 
zamieszka³ych na terenie Gminy Pieszyce.

Stypendium mo¿e byæ udzielane w formie: 
1) ca³kowitego lub czêœciowego pokrycia  kosztów udzia³u w zajêciach 

edukacyjnych wykraczaj¹cych poza zajêcia realizowane w szkole w ramach 
planu nauczania, w szczególnoœci udzia³u  w: 

a) wyrównawczych zajêciach edukacyjnych, zajêciach dla dysgrafików, 
dyslektyków, zajêciach logopedycznych i innych wynikaj¹cych z potrzeby  
wyrównywania braków edukacyjnych b¹dŸ z  opinii lub orzeczenia poradni 
psychologiczno-pedagogicznej, 

b) innych przedsiêwziêciach realizowanych przez  szko³ê jak wyjœcia 
(wyjazdy) do kina, teatru, na  wycieczki szkolne, zielone szko³y, dodatkowe 
zajêcia edukacyjne itp., 

2) ca³kowitego lub czêœciowego pokrycia  kosztów udzia³u w zajêciach 
edukacyjnych realizowanych poza szko³¹, a  w szczególnoœci nauki jêzyków 
obcych, zajêæ muzycznych, komputerowych, sportowych,  zajêæ na basenie i 
innych, 

3) pomocy rzeczowej o charakterze  edukacyjnym, w tym w 
szczególnoœci zakupu: 

a) podrêczników, lektur, encyklopedii, s³owników i innych ksi¹¿ek 
pomocniczych do realizacji procesu dydaktycznego,  multimedialnych 
programów edukacyjnych, 

b) zeszytów, d³ugopisów, piórników, plecaków i innych artyku³ów 
szkolnych, 

c) stroju sportowego i innego wyposa¿enia ucznia wymaganego przez 
szko³ê, 

d) innych pomocy niezbêdnych do udzia³u w dodatkowych zajêciach 
edukacyjnych, 

4) ca³kowitego lub czêœciowego pokrycia kosztów zwi¹zanych z 
pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania w odniesieniu do s³uchacza 
kolegium, a tak¿e ucznia szko³y ponadgimnazjalnej, a w szczególnoœci: 

a) zakwaterowania w bursie, internacie,  domu studenta lub na stancji,  
b) transportu œrodkami komunikacji zbiorowej,  
c) op³at za posi³ki w sto³ówce, 
d) innych dodatkowych op³at i  wydatków wymaganych obligatoryjnie 

przez szko³ê, 
W szczególnych przypadkach stypendium mo¿e byæ przyznane w 

postaci œwiadczenia pieniê¿nego, je¿eli Burmistrz Miasta uzna, bior¹c pod 
uwagê uzasadnienie wnioskodawcy, ¿e udzielenie stypendium w 
wymienionych formach, nie jest mo¿liwe lub nie jest celowe. Stypendium 
szkolne mo¿e byæ udzielone w jednej lub jednoczeœnie w kilku formach. 
Sposób przekazywania stypendium bêdzie odbywa³  siê w formie 
bezgotówkowej poprzez zwrot poniesionych przez ucznia wydatków na 
podstawie przed³o¿onych faktur, rachunków, biletów lub przekazanie 
bezpoœrednio do szko³y czy instytucji  organizuj¹cej zajêcia dla ucznia.
    O stypendium mo¿e ubiegaæ siê  uczeñ, który ³¹cznie spe³nia nastêpuj¹ce 
warunki: 

a) zamieszkuje na terenie Gminy Pieszyce, co potwierdzone jest sta³ym 
zameldowaniem lub deklaracj¹ zamiaru sta³ego pobytu na terenie Pieszyc, 

b) rozpoczyna lub kontynuuje naukê w placówkach wymienionych w 
art. 90b ust 3 i  4 ustawy, 

c) nie zosta³o wszczête postêpowanie o nie realizowanie obowi¹zku 
szkolnego, b¹dŸ obowi¹zku nauki, 

d) miesiêczny dochód na osobê w rodzinie nie przekracza kwoty 
kryterium dochodowego, 

e) w rodzinie wystêpuj¹ okolicznoœci  wskazane przez ustawodawcê np. 
bezrobocie, wielodzietnoœæ, niepe³nosprawnoœæ, ciê¿ka lub d³ugotrwa³a 
choroba, alkoholizm. 

Warunkiem ubiegania siê o stypendium jest z³o¿enie wniosku oraz 
zaœwiadczeñ dotycz¹cych sytuacji materialnej i  rodzinnej ucznia. Wniosek 
wraz z za³¹cznikami nale¿y z³o¿yæ w Zespole Obs³ugi Szkó³ i  Przedszkoli w 
Pieszycach ul. Bielawska 1, w terminie do 15 wrzeœnia danego roku 
szkolnego, a w przypadku s³uchacza kolegium do 15 paŸdziernika. W 
uzasadnionych przypadkach wniosek mo¿na z³o¿yæ w innym terminie. 
Uczeñ, który znalaz³ siê przejœciowo w trudnej sytuacji materialnej mo¿e 
otrzymaæ zasi³ek szkolny. Warunkiem otrzymania tej formy pomocy jest 
z³o¿enie w Zespole Obs³ugi Szkó³  i Przedszkoli w Pieszycach wniosku wraz 
z udokumentowaniem okolicznoœci zdarzenia losowego opisanego we 
wniosku w terminie do dwóch miesiêcy od wyst¹pienia zdarzenia losowego.
    Do sk³adania wniosków o udzielenie œwiadczenia w postaci  stypendium 
szkolnego b¹dŸ zasi³ku szkolnego s¹ uprawnieni: 

1) rodzice uczniów, którzy nie osi¹gnêli pe³noletnoœci po  zasiêgniêciu 
opinii dyrektora szko³y, 

2) pe³noletni uczniowie lub s³uchacze kolegiów po zasiêgniêciu opinii 
dyrektora szko³y, 

3) dyrektor szko³y. 
W szczególnych przypadkach œwiadczenia pomocy materialnej  mog¹ 

byæ równie¿ przyznawane z urzêdu np. uczniowi na sta³e zamieszka³emu w 
Domu Dziecka w Pieszycach czy uczniowi, który spe³nia kryterium 
dochodowe, ale w wyniku zaniedbañ rodziców lub opiekunów prawnych nie  
z³o¿ono wniosku. Wnioskodawca nie ponosi ¿adnych  kosztów przy 
sk³adaniu wniosku. 

W gminie Pieszyce z³o¿onych zosta³o 420  wniosków. Wszystkie 
z³o¿one wnioski zostan¹ rozpatrzone, a  wnioskodawcy otrzymaj¹ 
informacjê o przyznaniu lub nie  przyznaniu stypendium w formie decyzji  w 
miesi¹cu maju 2005 roku. 

Uwaga!
 Formularze wniosków o przyznanie stypendium szkolnego bêd¹ 

dostêpne w ka¿dej placówce oœwiatowej  na terenie Gminy Pieszyce oraz  w 
Zespole Obs³ugi Szkó³ i Przedszkoli.

Szczegó³owych informacji dotycz¹cych pomocy materialnej  dla 
uczniów udzielaj¹ pracownicy Zespo³u Obs³ugi  Szkól i Przedszkoli pod 
numerem telefonu 8 365 238.  

OG£OSZENIA POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Z GMINY PIESZYCE 
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