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Duże inwestycje w gminie
Okres wiosenno – letni to czas wzmożonych prac
inwestycyjnych. Tak też jest w naszej gminie, gdzie
obecnie prowadzonych jest kila dużych inwestycji.
W połowie kwietnia rozpoczęła się przebudowa drogi
wojewódzkiej nr 383 w Rościszowie. Przebudowany zostanie
odcinek od szpitala do mostu przy Centrum Kultury. Inwestycję
prowadzi zarządca i właściciel drogi, czyli Dolnośląska Służba
Dróg i Kolei.

Przebudowa obejmuje drogę i przepusty. Usunięta
zostanie kostka, powstanie nowy chodnik i bezpieczne
odgrodzenie od rzeki. Prace zaplanowane są do sierpnia.
Ruch w miejscu objętym pracami odbywa się wahadłowo.
Koszt inwestycji to 2.600.000 zł, a Gmina Pieszyce dołoży z
własnego budżetu 300.000 zł.
Efekty prac widać także na placu budowy przedszkola ze
żłobkiem. Na ten cel gmina pozyskała z Unii Europejskiej
blisko 8 000 000 zł.
Podjęcie decyzji władz gminy o budowie było wynikiem złego
stanu budynków, w których obecnie znajdują się obie placówki.
Budynki nie spełniają wymogów obiektów użyteczności publicznej, a ich remont i dostosowanie wymaga bardzo dużych nakładów.
Nowo budowany obiekt będzie miał powierzchnię blisko 2,5
tys. m2. Będzie się w nim znajdowało osiem sal przedszkolnych
mieszczących do 25 dzieci, szatnia, duża sala wielofunkcyjna oraz
część żłobkowa. Obecny żłobek może pomieścić do 20 dzieci, a
w nowym będzie mogło ich przebywać 45.
Zgodnie z harmonogramem budynek ma powstać do końca listopada, ale nie oznacza to natychmiastowego przeniesienia przedszkola
do nowego obiektu. Do tego potrzebne będzie jeszcze uzyskanie
stosownych zezwoleń na użytkowanie obiektu i jego wyposażenie.
Nadal trwa projekt kanalizowania gminy realizowany przez
spółkę Wodociągi i Kanalizacja przy udziale finansowym Gminy
Pieszyce. Aktualnie prace budowlane wykonywane są na osiedlu
Górskim, a następnie kontynuowana będzie budowa sieci w ulicy
Kopernika – od skrzyżowania z ulicą Lipową do mostu.
(opr./red)

Przypominamy, że do końca kwietnia 2018 r. czekamy na
uzupełnione mapy z Państwa propozycjami inwestycji i remontów.
W poprzednim numerze „Gazety Pieszyckiej” opublikowana została mapa inwestycji wykonanych i realizowanych w
latach 2015 – 2018 na terenie Gminy Pieszyce. W tym czasie
w gminie zainwestowano około 36 000 000 zł.
Zachęcamy do zaznaczenia na mapie inwestycje (budowy,
remonty), które Państwa zdaniem powinny zostać zrealizowane w Państwa okolicy w najbliższych latach. Mapę można

pobrać na stronie www.pieszyce.pl. Mapa dołączona była również
do marcowego numeru Gazety Pieszyckiej.
W ubiegłych latach dzięki Państwa głosom udało się zrealizować kilka inwestycji, które dziś cieszą mieszkańców – w taki
sposób powstał m.in. skwer w Kamionkach, plac do street workout`u w Pieszycach, a na terenie miasta ustawione zostały ławki.
To kolejny moment, kiedy możecie Państwo realnie wpływać na
rozwój Waszej małej ojczyzny. Zabierzcie głos, wskażcie zadania,
które powinny zostać zrealizowane w Państwa okolicy!

Spotkanie z samorządowcami z Ukrainy
Pod koniec kwietnia w Pieszycach po raz kolejny gościła
25-osobowa grupa samorządowców oraz przedstawicieli
instytucji wspierających rozwój samorządu w Ukrainie.
Głównym celem wizyty
grupy w Polsce i w naszej gminie
było zapoznanie gości z Ukrainy
z polskimi doświadczeniami w
zakresie reformy samorządu
terytorialnego i administracji.
W Pieszycach grupa obejrzała
m.in. prezentację dotyczącą

Stowarzyszenia Turystycznego
Gmin Gór Sowich i rozwoju
lokalnego w oparciu o turystykę.
Cały program oraz wizyta
studyjna do Polski finansowana jest ze środków Rządu
Konfederacji Szwajcarskiej.
(red.)

Pieszyce i Góry Sowie na targach
FOR BIKES w Pradze
W weekend 6 – 8 kwietnia 2018 r. Gmina Pieszyce
wraz ze Strefą MTB Sudety i miastem Bielawa promowała się na targach rowerowo-turystycznych For Bikes
w Pradze. Okazja do promocji miasta, Góry Sowich i tras
MTB była doskonała, ponieważ impreza zgromadziła w
sumie około 30 tysięcy pasjonatów rowerów i turystyki.
For Bikes to jedne z największych targów rowerowo-turystycznych w Europie,
rozpoczynających kolarski
sezon. Prezentowano tu niemal
wszystko co z rowerami i turystyką związane. Ważne miejsce podczas wydarzenia miały
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miasta, regiony i atrakcje, które
zachęcały do odwiedzenia turystów właśnie na dwóch kółkach.
Na stoisku Dolnego Śląska,
gmina Pieszyce, Strefa MTB
Sudety i miasto Bielawa, prezentowały między innymi trasy
rowerowe w Górach Sowich

Przez trzy dni targi w Pradze odwiedziło około 30 tysięcy osób
oraz duże atrakcje regionu –
Wieżę na Wielkiej Sowie i
Jezioro Bielawskie. Oprócz

tego promowane były nadchodzące imprezy sportowe.
(opr.)

Będzie lepiej, ale…
Jak informowaliśmy Państwa w poprzednich numerach „Gazety Pieszyckiej”, w tym roku odbędzie się
remont basenu miejskiego.
Na ten cel Pieszyce pozyskały z zewnątrz 250 tys. złotych. Prace skupią się przede
wszystkim na naprawie niecki,
która jest nieszczelna, co wiąże
się z potrzebą ciągłego uzupełniania wody i sporymi kosztami
funkcjonowania. W ramach tych
środków uda się też w drobnym
zakresie zadbać o zewnętrzną
część obiektu i uzupełnienie
urządzeń rekreacyjnych i wypoczynkowych dla korzystających
z obiektu.

Druga duża inwestycja w
tym miejscu to budowa obiektu
szatniowo-socjalnego, który
będzie obsługiwał stadion i
basen. Miasto pozyskało na ten
cel dofinansowanie w wysokości pokrycia 85% kosztów
kwalifikowanych. To te bardzo
dobre informacje. Niestety, aby
sprawnie, a przede wszystkim
bezpiecznie realizować budowę
obiektu, a jednocześnie zapewnić mieszkańcom czystą wodę
i komfort korzystania z obiektu,
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W tym roku basen zostanie wyremontowany i wybudowany
zostanie obiekt szatniowo-socjalny. Wiąże się to jednak
z zamknięciem basenu w sezonie letnim
basen w sezonie 2018 będzie nieczynny. Na pocieszenie zostaje
fakt, że w przyszłym roku będzie
można korzystać z basenu w
zupełnie innych, dużo lepszych
warunkach.

Przepraszamy za utrudnienia.
Mamy nadzieję, że zapewnienie
lepszych warunków do korzystania z obiektu będzie naszym
wspólnym celem i spotka się z
Państwa wyrozumiałością.
(red.)

INFORMACJA

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

Nasza flaga Polski
- 100-lecie niepodległości i Dzień Flagi
W 2018 roku obchodzić będziemy 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości. To szczególny rok
dla każdego Polaka.
Z tej okazji pragniemy
zaprosić Was na wspólne –
rodzinne malowanie flagi.
Zapraszamy całe rodziny wszystkich, którzy mają chęć
zrobić coś pożytecznego i
dobrze się bawić. Mur, który

będziemy malować, znajduje się
przy cmentarzu św. Antoniego
w Pieszycach (od strony parkingu). Spotykamy się tam 28
kwietnia o godz. 14:00.
Gmina zapewnia farbę
i sprzęt, ale jeżeli możecie

zabrać ze sobą wałek/pędzel,
to zróbcie to! Wtedy na pewno
ich nie zabraknie!
Nie zapomnij wyposażyć
się w ubrania, których nie
będzie szkoda. Pamiętaj o rękawiczkach i dobrym humorze.
(red.)

Spotkania
w Pieszyckiej
Izbie Pamięci
Narodowej
Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach rozpoczęły obchody
setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości cyklem spotkań
patriotycznych w Pieszyckiej Izbie Pamięci Narodowej imienia st. ogniomistrza Kazimierza Piwowarczyka.
Podczas tych spotkań
zapoznają się z przebiegiem walk o kształt granic
II Rzeczypospolitej, poznają
głównych bohaterów tych
wydarzeń i zapoznają się z
codziennym życiem Polaków
na początku XX wieku.
Dzięki życzliwości właściciela Muzeum Góry Sowie
Region Sudety w Kamionkach
pana Józefa Przeorka mogliśmy urządzić wystawę przedmiotów codziennego użytku
jakimi posługiwali się nasi
antenaci w tamtym okresie.
Na wystawie znajdują się
również okazy broni białej w
postaci szabel, szpad bojowych i bagnetów zdobytych
na naszych zaborcach, którymi
walczyli żołnierze wybijający
Polskę na niepodległość.
W imieniu Zarządu
ZKRPiBWP koło w Pierszycach
zapraszam uczniów pozostałych pieszyckich szkół jak też
osoby prywatne do oglądania
naszej Izby i rozmowy na temat
wydarzeń, które miały miejsce
100 lat temu.
W celu umówienia terminu spotkania można dzwonić na nr. tel. 512 224 106 lub
nawiązać kontakt poprzez
e-mail: zmac7090@wp.pl
(opr.)

nr 4 (276) / 2018

3

„ZATAŃCZĄ KSIĄŻKI MUZYKĄ, CZYLI URODZINY KSIĄŻKOWEJ RODZINY”
serdecznie zapraszamy w dniu 08.05.2018 r.

ZAPRASZAMY MIESZKAŃCÓW
4

PROGRAM:

- godz. 17:00
Zbiórka przed Urzędem Miasta i Gminy
Pieszyce wszystkich uczestników. Przywitanie
gości przez burmistrz Pieszyc Dorotę
Konieczną-Enozel i przewodniczącego Rady
Miasta Ryszarda Konrada.
- Przemarsz z Orkiestrą Dętą kolorowego korowodu ul. Kopernika do Miejskiej Biblioteki
Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach.
Powitanie przez dyrektor MBP-CK Panią Lidię
Zakrzewską-Strózik.
- Otwarcie wystawy „DAWNYCH PIESZYC
CZAR” - zbiory pocztówek z minionych lat:
Pieszyce, Kamionki i Rościszów, udostępnione
przez Państwa Małgorzatę i Henryka Kosior.
nr 4 (276) / 2018

Blok Artystyczny - występują:
• Przedszkolaki z Niepublicznego
Przedszkola Sióstr Salezjanek
• Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1
w Pieszycach
• Natalia Gieszczyk
• Łukasz Przetocki
• Kabaret Senior +
• Józef Książek - akordeon, Józef Karaś,
Zbigniew Starkowicz i Józef Szwed
- śpiew
• Zdzisław Maciejewski z promocją książki
„ZE ŚWIATA DO PIESZYC”
• Biesiada przy akompaniamencie
Tadeusza Moździerza, Jana Rymkiewicza
oraz zespołu “UCIECHOWIANKI”.

OGŁOSZENIA ZGM
1. Do sprzedania dom do remontu położony w Pieszycach Środkowych. Dom jednopiętrowy - 9 pomieszczeń + ogród w cenie mieszkania.
Telefony do kontaktu: 693-900-299 i 570-711-811.
2. Zamienię mieszkanie komunalne położone w Pieszycach o
pow. 29,05 m² po remoncie na większe położone w Pieszycach lub
Dzierżoniowie. Możliwość dopłaty. Telefon kontaktowy 534-361-031
lub 726-396-471.
3. Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 29,82 m² położone na
parterze przy ulicy Kopernika na większe. Mieszkanie jest po remoncie i
składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. Telefon kontaktowy 667-747-768.
4. Zamienię mieszkanie położone na parterze przy ulicy Kopernika
o pow. 31,21 m². Telefon kontaktowy 667-544-077.
5. Sprzedam pół domu do remontu w Rościszowie. Możliwość
zamiany na mieszkanie. Telefon kontaktowy 663-620-474.
6. Zamienię mieszkanie komunalne położone na I piętrze o pow.
17,49 m² na większe, może być ze spłatą zadłużenia. Tel. 535-306-671.
7. Zamienię mieszkanie komunalne położone na parterze o
pow.27,56 m2 na większe położone w Pieszycach (do remontu lub zadłużone). Telefon kontaktowy 537-251-839.
8. Sprzedam mieszkanie własnościowe słoneczne i ekonomiczne
w centrum Pieszyc ( w pobliżu sklepu Netto) na I piętrze. Powierzchnia
wynosi 32,88 m² ( kuchnia – 11,64 m² i pokój otwarty na przedpokój –
21,24 m². W mieszkaniu instalacja wodno- kanalizacyjna, elektryczna
i gaz przewodowy. Mieszkanie wymaga remontu. Cena korzystna, do
negocjacji. Tel.606-210-220.
9. Zamienię mieszkanie komunalne położone na I piętrze o
powierzchni 50,79 m2 , 2 pokoje, kuchnia, łazienka o pow. 9 m 2, c.o. na
mniejsze o podobnym standardzie. Kontakt: 726-045-070.
10. Sprzedam mieszkanie własnościowe przy ul. Kościuszki położone na I piętrze o pow. 40,32m2 składające się z 2 pokoi, kuchni, toalety
lub zamienię na mieszkanie 3-pokojowe z balkonem, ogródkiem lub
mały dom. Telefon kontaktowy 781-751-174.
11. Sprzedam mieszkanie własnościowe w Kamionkach położone
na II piętrze o pow. 60 m2. Telefon kontaktowy 722-156-221.
12. Sprzedam mieszkanie własnościowe w Piskorzowie położone na
parterze o pow. 34,02 m2. Telefon kontaktowy 723-336-816, 519-599-663.
13. Sprzedam działkę budowlaną: w Rościszowie 48 arów. Telefon
504-755-740.
14. Sprzedam garaż murowany przy ul. Ogrodowej w Pieszycach
(przy wieżowcach).25m2 . Cena do uzgodnienia . Telefon. 887-419-915.
15. Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 40 m2 położone na II
piętrze na mieszkanie położone na parterze (wyremontowane). Lokal,
który użytkuję znajduje się przy ul. Kopernika jest po remoncie. Telefon
kontaktowy. 535-747-333.
16. Sprzedam mieszkanie przy ulicy Kopernika, położone na parterze o pow. 63,24 m2. Telefon kontaktowy 509-908-215.
17. Sprzedam działki budowlane w Piskorzowie (za leśniczówką
i naprzeciwko sklepu ABC). Telefon 697-459-898.
18. Zamienię mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka w sumie 52
m2. Telefon 605-728-783.
19. Zamienię mieszkanie komunalne 28 m2 (2 pokoje w tym jeden
z aneksem kuchennym) przedpokój, łazienka. Ogrzewanie piecem
kominkowym z DGP. Do mieszkania piękny duży ogród oraz 2 komórki.
Mieszkanie położone na parterze w cichej i spokojnej okolicy - Pieszyce
mostek. Zamiana na większe min. 45 m2, położone w Pieszycach (najlepiej na parterze). Więcej informacji tel: 669-326-020, 665-576-625.
20. Zamienię mieszkanie komunalne 63m2 w centrum miasta Bielawie (parter) do kapitalnego remontu. Na mniejsze w Pieszycach (parter)
po remoncie. Więcej informacji pod nr tel 534 570 385
21. Zamienię mieszkanie własnościowe w Dzierżoniowie 1 pokój z
kuchnią, łazienką i przedpokój 26,5m² po kapitalnym remoncie, centralne
gazowe zamienię mieszkanie na większe, może być Pieszyce, Rościszów
lub Kamionki. Mieszkanie może być do remontu i czynszowe. Tel. kontaktowy: 607-769-300.
W przypadku dezaktualizacji ogłoszenia prosimy o pilny kontakt
z biurem ZGM. Wszelkie informacje i ogłoszenia prosimy kierować
do ZGM ul. Mickiewicza 10, tel. 0 74-8365-356 lub 074- 8365-440.

Praca dla opiekunki do dziecka
Poszukuję osoby, która chciałaby sobie dorobić i opiekować się
16 miesięczną dziewczynką. Praca w Pieszycach. Na razie godziny
dorywcze, z biegiem czasu godziny stałe. Chętne osoby proszę o
kontakt telefoniczny 782 567 807.

W Przedszkolu nr 2
Warsztaty wielkanocne z rodzicami
Z o rg a n i z o w a l i ś m y d l a
dzieci oraz rodziców warsztaty
Wielkanocne, które odbyły się
20 marca 2018 r. godz.15:00 .
Nasze przedszkole zamieniło
się na moment w pracownię
plastyczną, w której działo się
wiele ciekawych rzeczy. Powstało
wiele różnych ozdób związane z
tradycją Świąt Wielkanocnych.
Podczas zajęć wspólnie dziecko –
rodzic – nauczyciel mogło wykonać: koszyczki, zajączki oraz
pisanki. Dziękujemy wszystkim obecnym na warsztatach.
Bardzo cieszymy się, że mamy
tak uzdolnionych i chętnych do
współpracy rodziców.

Festiwal Talentów
i Powitanie wiosny
Każde dziecko posiada określone predyspozycje i zainteresowania.
W naszym przedszkolu dzieci
uzdolnione otaczamy opieką
od najmłodszych lat. Staramy
się rozbudzać ich zainteresowania, podtrzymywać aktywność
poznawczą i twórczą postawę
oraz umożliwiać wykorzystanie ich predyspozycji psychofizycznych. Nasze przedszkolaki
realizują swoje umiejętności,
zdolności każdego dnia :podczas codziennych zajęć, a także
zabaw dydaktycznych, zabaw
ruchowych, plenerowych. Mają
także okazję do zaprezentowania swoich talentów przed całą
społecznością przedszkolną podczas Przedszkolnego Festiwalu
Talentów. Festiwal Talentów
odbył się w naszym przedszkolu
21 marca 2018 r.
Celem konkursu była: popularyzacja działań artystycznych
w przedszkolu; rozwijanie kreatywności dzieci; rozwijanie
zainteresowań; umożliwienie prezentacji swoich pasji; odkrywanie
dziecięcych talentów.
Dużo wcześniej, zapowiedziany budził wśród dzieci, ale
i pracowników duży entuzjazm.
Podczas przygotowań do tego
dnia, w każdej z grup odbywały się
rozmowy i głosowania dotyczące
talentów, które wyłoniły reprezentantów mogących wystąpić podczas Przedszkolnego Festiwalu
Talentów. Przedszkolaki zaprenr 4 (276) / 2018

zentowały swoje talenty w następujących kategoriach: śpiew,
taniec, recytacja wiersza, pokazy
gimnastyczne, działania plastyczne. W konkursie nie było
przegranych. Każdy mógł zaprezentować swój jedyny i niepowtarzalny talent.
Po występach wszystkie grupy
ruszyły w barwnym korowodzie
ulicami Pieszyc . Dzieci radośnie
śpiewały piosenki wiosenne przy
akompaniamencie instrumentów
muzycznych i skandowały hasła:
Precz zimo zła…, Wiosno przybywaj, nie zwlekaj, każdy na Ciebie
już czeka…, dzięki, którym nasz
korowód nie pozostał niezauważony. Wszystkich ogarnęła
spontaniczna radość. Dzieci pożegnały Marzannę- zimową pannę,
a gromkimi brawami powitały
wiosnę. Podczas powrotu do
przedszkola wszystkie grupy
postanowiły szukać dowodów
przybycia wiosny.

Wielkanoc
w przedszkolu
W naszym przedszkolu
atmosfera świąteczna panowała
już dużo wcześniej dzięki świątecznym przygotowaniom i dekoracjom. Wszystkie grupy zaprezentowały program artystyczny
o tematyce świątecznej. Wiersze
i piosenki przybliżyły dzieciom
tradycje i obrzędy związane z
obchodami tych jakże ważnych
świąt. Dzieci dowiedziały się
m.in. o symbolach świąt : kurczątku, zajączku i baranku, o
Śmigusie – Dyngusie i o tym co
to właściwie jest święconka.
Zabawa dydaktyczna
„Wielkanocny koszyk” pokazała, że przedszkolaki doskonale
wiedzą co powinno znaleźć się
w koszyczku niesionym do święcenia. Jak co roku przed świętami
do przedszkola zawitał zajączek
i w tajemniczy sposób zostawił
prezenty w ogrodzie przedszkolnym. Wszyscy z wielką radością wyruszyli na poszukiwania
koszyczków z prezentami pozostawionymi przez zajączka.
Cała uroczystość przebiegła w bardzo miłej atmosferze.
Ponieważ tego typu spotkania
niosą zawsze ze sobą radość
i uśmiech dziecka, wprowadzają
świąteczny nastrój oraz pomagają
w integracji dzieci ze wszystkich
grup wiekowych.
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Kolarski dzień w Pieszycach

Klasa A 2017/2018
Runda Wiosenna

Pogoń Pieszyce

Boxmet Piskorzów

Czarni
Wałbrzych

3:5

Pogoń
Pieszyce

7-8.04

Boxmet
Piskorzów

1:1

Sudety
Dziećmorowice

Pogoń
Pieszyce

5:0

Boxmet
Piskorzów

14-15.04

Pogoń
Pieszyce

5:0

Boxmet
Piskorzów

Błękitni
Słotwina

0:3

Pogoń
Pieszyce

21-22.04

Boxmet
Piskorzów

2:1

Podgórze
Wałbrzych

Pogoń
Pieszyce

Włókniarz
Głuszyca

28-29.04

KS Walim

Boxmet
Piskorzów

Górnik
Nowe Miasto
Wałbrzych

Pogoń
Pieszyce

3.05

Boxmet
Piskorzów

Kłos
Lutomia

Iskra
Witków Śląski

Boxmet
Piskorzów

Pogoń
Pieszyce
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Data

Przed nami wyścigi CCC Tour Grody Piastowskie,
Korona Gór Sowich i Małe Grody Piastowskie - Mistrzostwa Pieszyc w Kolarstwie Szosowym.

Sudety
5-6.05
Dziećmorowice

Biały Orzeł
Mieroszów

Pogoń
Pieszyce

12-13.05

Boxmet
Piskorzów

Unia
Bogaczowice

Podgórze
Wałbrzych

Pogoń
Pieszyce

19-20.05

Płomień
Makowice

Boxmet
Piskorzów

Pogoń
Pieszyce

KS Walim

26-27.05

Boxmet
Piskorzów

Czarni
Wałbrzych

Kłos
Lutomia

Pogoń
Pieszyce

31.05

Boxmet
Piskorzów

Biały Orzeł
Mieroszów

Pogoń
Pieszyce

Iskra
Witków Śląski

2-3.06

Błękitni
Słotwina

Boxmet
Piskorzów

Unia
Bogaczowice

Pogoń
Pieszyce

9-10.06

Boxmet
Piskorzów

Włókniarz
Głuszyca

Pogoń
Pieszyce

Płomień
Makowice

17.06

Górnik
Nowe Miasto
Wałbrzych

Boxmet
Piskorzów

Już 12 maja 2018 r. w Pieszycach i Górach Sowich pojawią
się kolarze na corocznym wyścigu pod nazwą Grody Piastowskie.
Ściganie na Dolnym Śląsku tradycyjnie będzie faworyzować
górali.
Tego dnia poza etapem dla zawodowców odbędzie się także
II Wyścig Korona Gór Sowich skierowana do amatorów, a dla
dzieci przedszkolnych oraz uczniów szkół podstawowych klas
4-7 oraz gimnazjum odbędą się Małe Grody Piastowskie, czyli
Mistrzostwa Pieszyc w Kolarstwie Szosowym. Do zawodów
można zapisywać się także w dniu zmagań w biurze zlokalizowanym w miejscu startu, czyli na parkingu przy kościele pw. św.
Antoniego w Pieszycach.
Zawody startują od godziny 10:00. W tym dniu należy spodziewać się sporych utrudnień w ruchu.
Szczegóły dotyczące zawodów znajdziecie na stronie internetowej UMiG Pieszyce – www.pieszyce.pl.
Organizatorami zawodów są: STOWARZYSZENIE
GRODY PIASTOWSKIE i Urząd Miasta i Gminy Pieszyce.

UTRUDNIENIA W RUCHU
12 maja 2018 r.
W związku z organizacją w dniu 12 maja 2018 r. w Pieszycach
startu wyścigu kolarskiego KORONA GÓR SOWICH i 53.
Międzynarodowego Wyścigu CCC Tour - Szlakiem Grodów
Piastowskich wystąpią utrudnienia w ruchu.
Prosimy o nieparkowanie Państwa pojazdów od godzin wieczornych w piątek 11 maja lub usunięcie pojazdów przed godziną
6:00 rano w dniu 12 maja:
- przy ulicy Kopernika – od ulicy 9-go Maja do wysokości ul.
Obywatelskiej i zjazdu na ul. Zamkową.
- przy ulicy Zamkowej od zjazdu na wysokości ul.
Obywatelskiej do ul. 9-go Maja.
Z użytkowania wyłączone zostaną parkingi przed kościołem,
przy cmentarzu i na łące naprzeciw kościoła.
W dniu 12 maja ulica Kopernika na wspomnianym odcinku
wyłączona będzie z ruchu w godzinach od 6:00 do godziny 18:00.
Ulica Zamkowa zamknięta będzie od godziny 9:30 do 11:00.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
Urząd Miasta i Gminy Pieszyce
oraz Stowarzyszenie Grody Piastowskie
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