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Ponad 160 zawodników stanęło na starcie I Biegu Tkacza, który odbył się
9 czerwca 2018 r. ze startem i metą w Pieszycach. Był to bieg historyczny,
który ma upamiętniać bunt tkaczy sowiogórskich z 1844 roku.
Gór y Sowie stały kiedyś
tkactwem. Od XVI wieku w
każdym tutejszym domu kręciły się wrzeciona i kołowrotki,
a krosno było tak naturalnym
wyposażeniem wnętrza jak piec
i stół. Wydawało się, że tak już
będzie zawsze. Ale historia potoczyła się inaczej. Organizatorki
biegu: Joanna Siwiec – Dom
Tkacza i Joanna Kowalczyk –
Bieganizm, chciały opowiedzieć
o tych wydarzeniach i przypomnieć losy zbuntowanych tkaczy,
a wspólny, 30-kilometrowy bieg
pod Wielką Sową, jest dobrą
okazją, żeby ta opowieść nie
została zapomniana.

Co się tu wydarzyło?

wydawana od 1994 r.
Sowy, na trasie liczącej ponad 30 km
zmierzyło się ponad 160 biegaczy z całej
Polski i zagranicy. Zawodnicy chwalili
organizację zawodów, przebieg
trasy i już zapowiedzieli, że
wrócą tutaj za rok.
W bieg u najsz ybsz y był
Łukasz Wawrzyniak, który na
pokonanie trasy potrzebował
zaledwie 2:37:04,20. Bardzo
wysoko w klasyfikacji biegu, bo
na czwartym miejscu w open,
zawody ukończył pieszyczanin
Paweł Stępień (strata do lidera
11:14.49). Gratulujemy!
Bieg swoim patronatem objęli:
Dorot a Kon iecz na- Enözel
– Burmistrz miasta i Gminy
Pieszyce, Cezary Przybylski
– Ma r szałek Wojewód z t wa
Dolnośląskiego oraz Rolf Nikel –
Ambasador Republiki Federalnej Niemiec
w Polsce.
biegtkacza.pl / (red.)
					

Bieg z historią w tle

Najszybszy pieszyczanin na mecie - Paweł Stępień
zajął IV miejsce w kat. Open

W czasie rewolucji przemysłowej w
XIX wieku, tkacze sowiogórscy pracowali
już za głodowe pensje, a bogacili się na
nich jedynie fabrykanci. Tymi najbardziej znienawidzonymi byli Zwanziger z
Pieszyc (niem. Peterswaldau) oraz Dierig
z Bielawy (niem. Langenbielau).
W 1844 roku przepełniła się czara
goryczy. Tkacze spotykali się w przypałacowej karczmie i tam też przygotowali
rewoltę. Powstanie Tkaczy Sowiogórskich
miało miejsce 5 czerwca, ale już 6 zostało
krwawo stłumione przez wojska pruskie.
Fryderyk Engels uważał, że bunt ten
ma znaczenie dla całego proletariatu i za
jakiś czas wydarzenia te były już legendą
wolnościowego buntu.

Inspiracja literacka i nie tylko

50 lat później niemiecki noblista
Gerhart Hauptmann opisał wydarzenia
pod Wielką Sową w dramacie „Tkacze”
(niem. „Die Weber”).
Akt III dramatu Hauptmanna rozpoczyna się od bardzo wiernego opisu sali
wyszynkowej karczmy, z której wyruszyli
zbuntowani tkacze. Ta historia zafascynowała organizatorów tak, jak Hauptmanna.
Tak bardzo, że z szacunkiem dla historii
odrestaurowali typowy dla regionu dom
tkacki, a kilka lat później rozpoczęli rewitalizację legendarnej karczmy „Zielony
Małżonek”, z której zbuntowani tkacze
ruszyli w kierunku Bielawy.

Bieg Tkacza

9 czerwca to data najbliższa wydarzeniom z 1844 roku i rocznicy śmierci
noblisty. W ten dzień na zboczach Wielkiej

Wyniki

Kategoria Panie
1. WOJTANOWSKA PAULINA,
czas: 03:08:47,84
2. A RDELLI EWA,
strata do zwycięzcy: 6:45,51
3. W YLEŻAŁEK ALINA, 11:23,58
Kategoria Panowie
1. WAWRZYNIAK ŁUKASZ,
czas 02:37:04,20
2. SZCZEPANIAK KAMIL,
strata do zwycięzcy: 06:00,71
3. M AJ KRZYSZTOF, 10:52,43

W naszym urzędzie zapłacisz
kartą płatniczą

Absolutorium
dla Doroty Koniecznej - Enozel

Już niebawem mieszkańcy Gminy Pieszyce i klienci
Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach będą mogli zapłacić w kasie urzędu kartą płatniczą.

Podczas sesji Rady Miejskiej w Pieszycach, która
odbyła się w środę 23 maja burmistrz Dorocie Koniecznej – Enozel udzielono absolutorium za 2017 rok.

- Płatność kartą płatniczą
jest jedną z najczęstszych metod
płatności i często nasi klienci
dopytywali o taką możliwość –
informuje Dorota Konieczna
– Enozel, burmistrz Pieszyc.
– Dlatego wychodzimy do
naszych mieszkańców, klientów,
z kolejnym udogodnieniem i od
wakacji w kasie pieszyckiego
urzędu będzie można realizować płatności bezgotówkowo.
Każdy mieszkaniec gminy
przy pomocy karty płatniczej
będzie mógł zapłacić swoje
rachunki bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Płatności z

użyciem karty płatniczej będą
odbywać się w Urzędzie tak
samo, jak w dowolnym sklepie wyposażonym w terminal.
Terminal przeznaczony będzie
tylko i wyłącznie do realizacji
zobowiązań wobec gminy,
takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek
leśny, opłata skarbowa, opłata
od zagospodarowania odpadów komunalnych itp. Płacący
nie ponosi żadnych kosztów
związanych z korzystaniem z
terminala.
(red.)

Absolutorium to nic innego,
jak wyrażenie pozytywnej
oceny działalności finansowej.
Decyzja ta jest podejmowana
po wysłuchaniu sprawozdania z

działalności i rozliczeniu finansowym. Istota absolutorium to
brak zastrzeżeń do prowadzonej
polityki finansowej.
(red.)
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Pogoń awansuje i nokautuje
W ostatnim meczu sezonu 2017/2018 MKS
„Pogoń” Pieszyce pokonał w Pieszycach
drugą drużynę rozgrywek Dabro Bau
Makowice 6 – 0. Tym samym pieszyccy
zawodnicy potwierdzili dominację w
tegorocznych rozgrywek klasy A.
Od sierpnia zawodnicy
MKS „Pogoń” Pieszyce będą
występowali na wyższym
szczeblu rozgrywek, czyli w
lidze okręgowej.
Gratulujemy i życzymy
sukcesów!

Pogoń Pieszyce - Dabro Bau
Makowice 6-0
Pogoń: Mróz, Drążczyk, Stańko,
Barczyk (56` Badyna), Korzeniowski,
Jasiński, Kołt, Seb. Gorząd, Rzepski,
Dziuba, Sł. Gorząd
Bramki: Sł. Gorząd x 2, Stańko
x 2, Dziuba, Rzepski

„Gazeta Pieszycka”
- Pismo Samorządu Mieszkańców
Wydawca:
Urząd Miasta i Gminy, 58-250 Pieszyce,
ul. T. Kościuszki 2, tel. 74 836 54 87,
www.pieszyce.pl; um@pieszyce.pl
Skład i druk:
Drukarnia IMAGE,
58-250 Pieszyce, Bratoszów 24,
tel. /fax 74 836 90 38,
biuro@imagedrukarnia. pl

Nakład: 1500 egz.
Redakcja:
redaguje zespół
Siedziba redakcji:
58-250 Pieszyce, ul. A. Mickiewicza 10,
tel. 74 836 72 47; fax 74 836 72 30,
promocja@pieszyce.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skracania dostarczanych materiałów
oraz nadesłanej korespondencji. Za treść ogłoszeń redakcja i wydawca nie odpowiadają.
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W Związku Emerytów
Polski Związek Emerytów, Rencistów i
Inwalidów w Pieszycach w ramach światowego Dnia Inwalidy w dniu 18.05.2018
r. zorganizował wycieczkę do ogrodu botanicznego w
Wojsławicach.
Wycieczka była bardzo
udana. Pogoda dopisała.
Uczestnicy wycieczki byli

bardzo zadowoleni z wyjazdu.
Przewodnicząca Związku
– Elżbieta Pluta

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

Podglądamy inwestycje w Pieszycach Majowe wydarzenia
w Przedszkolu Publicznym nr 2

Remont drogi wojewódzkiej w Rościszowie

Budowa obiektu szatniowego na stadnionie i basenie w Pieszycach

Budowa żłobka i przedszkola w Pieszycach

Jak co roku, nasze
przedszkole zorganizowało MIĘDZYGMINNY
KONKURS PIOSENKI
PRZEDSZKOLNEJ:
„Wiolinek”, tym razem tematem przewodnim była treść
patriotyczna „Mój dom, moja
rodzina, moje przedszkole
– to moja mała ojczyzna”.
Dzieci z gr. Biedronki wprowadziły wszystkich w nastrój, śpiewając piosenkę „Polska, biało
- czerwoni”, natomiast Zuzia
Kondrat i Wiktor Strzała wyrecytowali piękne patriotyczne
wiersze. W konkursie wzięło
udział 12 dzieci z 10 przedszkoli.
Każdy z uczestników otrzymał
upominek i dyplom. Jury przyznało 4 wyróżnienia.
Światowy Dzień Ziemi
- tydzień od 23 – 27. 04. w
naszym przedszkolu, upłynął
pod hasłem „Ekologia”. Dzieci
przynosiły do przedszkola
różnego rodzaju sadzonki kwiatów, które później zasadziły w
klombach, znajdujących się
w ogrodzie przedszkolnym.
Każda grupa wyruszyła również z misją sprzątania Ziemi.
Został ogłoszony konkurs ekologiczny. Dzieci przyniosły
prace, wykonane wyłącznie z
surowców wtórnych. Następnie
wszystkie prace zostały zaprezentowane w holu przedszkola,
a mali ekolodzy artyści otrzymali książeczki i dyplomy.
Prace były przepiękne i bardzo
pomysłowe.
Uroczyste obchody Święta
Konstytucji 3 – go Maja -

27.04.2018 r. w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość
z okazji Święta Flagi i Święta
Konstytucji 3 Maja. Dzieci
zaprezentowały swoje umiejętności wokalne, taneczne
i recytatorskie. Celem uroczystości było kształtowanie postaw patriotycznych i
świadomości narodowej oraz
utrwalenie znajomości symboli
narodowych (barwy ojczyste,
godło, flaga, hymn narodowy).
2 – go maja, dzieci wspólnie z rodzicami, malowały
flagę na murze przy cmentarzu
św. Antoniego w Pieszycach.
Dziękujemy wszystkim za
udział zarówno dzieciom,
jak i rodzicom.
Sukcesy naszych wychowanków - Festiwal Piosenki
Przedszkolnej Śpiewające
Brzdące w Bielawie - Julia
Ruszkiewicz została nominowana do koncertu laureatów
oraz otrzymała nagrodę specjalną od organizatorów jak
i również została laureatką
Festiwalu.
Konkurs plastyczny 112
– ratuje życie - Zuzanna
Kondrat zajęła 1 miejsce w
konkursie plastycznym 112 –
ratuje życie, zorganizowanym
przez Wydział Bezpieczeństwa
i Spraw Obywatelskich
Starostwa Powiatowego w
Dzierżoniowie. Konkurs został
rozstrzygnięty na szczeblu
powiatowym. Serdecznie gratulujemy Zuzi, której praca,
zachwyciła wszystkich.

Wakacje bez nudy
„Wakacje bez nudy, czyli wakacje z Tęczą” - pod
takim tytułem organizowana jest przez Świetlicę Środowiskową „Tęcza” półkolonia letnia.

Rozbudowa Przychodni Miejskiej

Zajęcia będą prowadzone
od godziny 10.00 do godziny
14.00 od poniedziałku do
piątku przez cały sierpień.
Zajęcia będą odbywały się
w siedzibie świetlicy, czyli
budynku Ośrodka Pomocy
Społecznej w Pieszycach oraz
na terenie przyległym. W planie
jest również kilka wycieczek
wyjazdowych. Wypoczynek
przeznaczony jest dla 30 dzieci
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z terenu Gminy Pieszyce, a
całość jest finansowana ze środków z przeciwdziałania alkoholizmowi. Nabór już został
zakończony.
Bogatą ofertę wypoczynku
dla dzieci przygotowały też placówki oświatowe oraz MBPCK. W tym roku po raz kolejny
odbywa się także partnerska
wymiana kolonijna pomiędzy
miastami Świecie i Pieszyce.
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To były świetne 3 dni w Gminie
Pieszyce, na sportowo, koncertowo
oraz rozrywkowo.
Świętowanie rozpoczął Otwarty Turniej Piłki Nożnej na Orliku w Pieszycach,
gdzie zmierzyło się 8 drużyn. Finałowy
mecz rozegrały drużyny Pogoń Pieszyce
i Kopacze.
Wyniki turnieju:
Najlepszy strzelec – Daniel Kołt –
Pogoń Pieszyce
Najlepszy bramkarz – Adam Rzepski
– Pogoń Pieszyce
I miejsce – Pogoń Pieszyce
Sebastian Gorząd, Sławomir Paszkowski,
Tadeusz Przetocki, Piotr Pyć, Adam Rzepski,
Adrian Jasiński, Paweł Barczyk, Maciej Artymiak, Kamil Kuska, Daniel Kołt
II miejsce – Kopacze
Bartosz Malecha, Paweł Kuśmierek,
Piotr Buczyński, Paweł Buczyński, Michał
Duda, Tomasz Telesiewicz, Mateusz Mróz,
Bartosz Tomkiewicz, Łukasz Wiącek

III miejsce - Lucky loser
Daniel Brodowski, Mateusz Brodowski, Jarosław Rapacz, Kamil Skalski,
Tomasz Kaczorowski, Mirosław Matyja,
Paweł Brodowski, Paweł Krzos, Krzysztof
Cupial, Łukasz Lisecki
Przed zabawą w parku, w sobotę w hali
Zespołu Szkół w Pieszycach sportowcy
zmierzyli się w turnieju siatkówki o Puchar
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pieszycach. Do rywalizacji stanęło 5 drużyn. Zmagania zakończyły się po godzinie 16, idealnie
by z hali przenieść się do parku miejskiego.
Wyniki turnieju:
I miejsce - Volley Głuszyca
Bartek Paliwoda, Justyna Kaczmarczyk, Damian Pepera, Dominik Nieweglowski, Sławek Holewczyński, Krzysztof
Prokopowicz
II miejsce - Tygrysy
Michał Głowacz, Ryszard Głowacz,
Wojciech Jurkowski, Patryk Giera, Rafał
Mieszko, Piotr Wyrostkiewicz
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DNI PIESZ

III miejsce - Ludzie Chudego
Tadeusz Przetocki, Kamil Szewczyk,
Bartłomiej Szewczyk, Bartłomiej Grąz,
Maciej Makowczyński, Wojciech Gałka,
Radosław Zima

ZYC 2018

A w parku…

W parku pierwszy koncert na scenie
należał do grupy HAK Band, a tuż przed
godz. 17:00 na scenie przywitała mieszkańców i oficjalnie rozpoczęła Dni Pie-

- Dziękuję Państwu za trzy wspólne dni, pełne emocji, spotkań i świętowania.
Zarówno tego w parku miejskim, jak i podczas turniejów i zawodów sportowych.
Dziękuję za to, że było bezpiecznie i bardzo pozytywnie - Dorota Konieczna
– Enozel, burmistrz miasta i Gminy Pieszyce.
szyc 2018 Dorota Konieczna – Enozel,
burmistrz miasta i Gminy Pieszyce.
Chwilę później na scenie pojawiła się
grupa Centrala57, która jak zawsze
wykonała bardzo dobre show, co było
widać pod sceną.
Gdy wybiła godzina 19:30, pod sceną
zaczęli się zbierać mieszkańcy Pieszyc i
goście, którzy przyjechali z okolicznych
(i nieco dalszych) miast, aby cieszyć
swoje uszy muzyką jednego z liderów
polskiego rocka. Na scenie pojawił się
zespół COMA, który do Pieszyc przyciągnął bardzo dużą publiczność. Koncert był
doskonałą zabawą i dał masę pozytywnej
energii.

1 miejsce – Maurycy Gołąb
2 miejsce – Paweł Wypych
2 miejsce – Jan Bodnarczuk
2 miejsce – Robert Parkitny
W samo południe na Orliku rozstrzelały
się wiatrówki. Zawody strzeleckie, które są
już pewnego rodzaju tradycją w trakcie Dni
Pieszyc, sprowadziły stałych bywalców,
zapaleńców i miłośników tego typu sportu.
Wyniki zawodów:
Kategoria kobiety
1 miejsce – Sylwia Szewczyk
2 miejsce – Marta Gucwa
3 miejsce – Marlena Moskwik
Kategoria mężczyźni
1 miejsce – Piotr Bartman
1 miejsce – Łukasz Rospondek
3 miejsce – Franciszek Kupis

W niedzielę

W niedzielę od samego rana w Bratoszowie odbywały się wędkarskie zmagania.
Zawody wędkarskie o Puchar Burmistrza
Miasta i Gminy Pieszyce odbyły się w
dwóch kategoriach – junior i senior.
Wyniki zawodów:
Seniorzy
1 miejsce – Damian Przęzak
2 miejsce – Marcin Tworożyński
3 miejsce – Marek Krawczyk
Juniorzy

Na scenie tego dnia dominowały dzieci
i młodzież z pieszyckich placówek oświatowych oraz sekcji artystycznych Centrum
Kultury.
Dni Pieszyc 2018 zakończył koncert grupy
Ahaju Fusion Boliwia – spokojny, ale bardzo
piękny styl muzyki, który również pociągnął
ludzi do tańca i wspólnego śpiewania.
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Inwestycje wykonane i realizowane
w latach 2015 – 2018
w terenie Gminy Pieszyce (wybrane)
W latach 2015 – 2018 na terenie Gminy Pieszyce zainwestowanych zostało w sumie około
36 000 000 zł.
Kontynuujemy informacje o wykonanych inwestycjach i remontach na terenie Gminy Pieszyce w
latach 2015 – 2018. To oczywiście te największe i
najważniejsze zadania.

Priorytetami w prowadzonych inwestycjach
jest pilność ich wykonania, ale przede wszystkim – możliwość pozyskania dofinansowania
zewnętrznego na ich realizację.

Rościszów
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Budowa filii MBP-CK
We wrześniu 2016 roku po blisko dwóch
latach od złożenia projektu w Ministerstwie
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pn.
Biblioteka + Infrastruktura Bibliotek”
odbyło się otwarcie filii Miejskiej Biblioteki
Publicznej – Centrum Kultury w Rościszowie.
W otwarciu udział wzięli przedstawiciele
samorządów, dyrektorzy bibliotek i placówek
oświatowych, jak również delegacje z miast
partnerskich Pieszyc.
Filia MBP-CK jest nowoczesnym, wyposażonym obiektem wpisującym się w krajobraz.
Pomysłodawcom zależało na tym, by stworzyć
centrum biblioteczno-edukacyjne, miejsce
informacji i kultury, a także aktywności społecznej.
Budowa oświetlenia ulicznego
– os. Słoneczne
Budowa oświetlenia ulicznego w
Rościszowie od pętli autobusowej do Osiedla
Słonecznego w Rościszowie obejmowała
montaż latarni oświetleniowych - 7 kpl. wraz
z okablowaniem.
Budowa przydomowych
oczyszczalni ścieków
Dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków na terenach wiejskich w ramach środków
własnych Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z oczyszczalnią ścieków nie otrzymała dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich, ale przygotowana dokumentacja
wykorzystywana jest przez chętnych mieszkańców do wykonania oczyszczalni ścieków
we własnym zakresie.
Remont drogi 383
Projekt remontu drogi wraz z budową chodnika wykonany i sfinansowany został przez
Gminę Pieszyce, a od 16 2018 r. kwietnia trwają
prace remontowe drogi w Rościszowie. Do
końca sierpnia zostanie wymieniona nawierzchnia. Będzie też nowy chodnik. Inwestycję
poprowadzi Dolnośląska Służba Dróg i Kolei.
Budowa magistrali wodociągowej
i zastawki
Wykonano projekt budowy wodociągu
w Rościszowie oraz czyszczenie zastawki z
namułu.
Modernizacja placu zabaw
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
obejmowało stworzenie miejsc rekreacji i
wypoczynku. Na placu zabaw zamontowano
ogrodzenie, stojaki na rowery, bocianie gniazdo,
zjeżdżalnię i inne urządzenia do zabawy i
rekreacji.
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Pieszyce Górne
Remont ul. Dworcowej Górnej
Remont ulicy Dworcowej Górnej obejmował m.in.: naprawę nawierzchni jezdni na
długość ok. 100 m, remont nawierzchni chodnika, wykonanie terenów zieleni (pas między
jezdnią a chodnikiem), budowę sieci kanalizacji
sanitarnej oraz budowę przyłączy kanalizacji
sanitarnej.
Zagospodarowanie budynku
po Szkole Podstawowej nr 2
na Ośrodek Pomocy Społecznej,
Świetlicę Środowiskową
oraz Klub Seniora
Po 25 latach funkcjonowania Ośrodka
Pomocy Społecznej w Urzędzie Miejskim w
Pieszycach placówka ta została przeniesiona do
budynku po Szkole Podstawowej nr 2.
Budynek po Szkole Podstawowej nr 2
zostanie całkowicie zagospodarowany i przeznaczony na potrzeby mieszkańców Gminy
Pieszyce. Uruchomiona została świetlica środowiskowa, klub seniora i klub aktywizacji
zawodowej. W budynku funkcjonuje także
harcówka.
Budowa kanalizacji
Budowa kanalizacji sanitarnej - inwestycja
WiK Dzierżoniów przy współudziale finansowym Gminy Pieszyce, w ramach projektu
p.n. : „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego –etap II”, współfinansowanego ze
środków Funduszu Spójności - ul. Kopernika i
os. Górskie.
Budowa wodociągu
Budowa sieci wodociągowej w ul. Kopernika
na odcinku od mostku do granic miasta Pieszyce:
budowa odcinka sieci wodociągowej dla
potrzeb bytowo-gospodarczych w ul. Kopernika
od nr 176 do nr 184 w Pieszycach wraz z
przyłączami do budynków przy ul. Kopernika
165 i 167, Leśnej 2 oraz do działki nr 412.

Zakres inwestycji obejmuje sieć od wpięcia do
istniejącej sieci. Łączna długość zaprojektowanej sieci wynosi 234,80 m.
Nakładka na ulicy Kopernika
oraz ul. Zamkowej
Nakładka na ul. Kopernika (od ul. Lipowej
do końca miasta) wykonana będzie do końca
sierpnia 2018 w ramach budowy sieci kanalizacji sanitarnej (odbudowa nawierzchni po
pracach instalacyjnych). W ten sam sposób
wykonano nakładkę na ul. Zamkowej.
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej
Pieszyce – Kamionki
Zadanie to jest w trakcie realizacji. Zakres
zadania obejmuje m.in.: wykonanie projektu
budowlanego, wykonanie robót budowlanych
w zakresie budowy 2 km ścieżki rowerowej o
szerokości 2 – 3 m (Pieszyce – Kamionki) o
nawierzchni z betonu asfaltowego, oświetlenia
oraz 2 kładek nad ściekami wodnymi wraz z oznakowaniem. W czterech lokalizacjach na drodze
powiatowej z Kamionek do Przełęczy Jugowskiej
powstanie także 40 miejsc parkingowych.
Modernizacja ul. Kopernika
w Pieszycach – etap II
Zakres robót w ramach tej inwestycji
obejmował m.in.: roboty ziemne i rozbiórkowe, budowę kanalizacji deszczowej, budowę
drogi – jezdni o długości 750 mb, budowę
chodników o długości 800,50 mb i nawierzchni
z kostki betonowej, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym punktowych elementów
odblaskowych, znaków aktywnych zasilanych
solarem i 50 mb barier.
Montaż boksów na śmieci
Wykonanie Punktów Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych na ul. Dworcowej
Górnej i Martwej. Wykonano także utwardzenia
terenu pod segregację odpadów na ul. Dolnej
i ul. Kopernika przy bud. 145 w Pieszycach.

nr 6 (278) / 2018

7

ZAWODY CYKLU

W

28 LIPCA 2018 29 LIPCA 2018
PIESZYCE

BRATOSZÓW gm. PIESZYCE

UPHILL GÓR SOWICH

PETLA SOWIOGÓRSKA
,

8

I
G
E
I
B
E
W
O
K
L
O
R
O
NART
GÓRACH SOWICH

9 km
425 m

30 km
PETLA

SOWIOGÓRSKA

10 km

informacje i zapisy www.tour.vexa.pl
Miasto i Gmina

Pieszyce

nr 6 (278) / 2018

