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Z dnia na dzień śledzić możemy postęp prac przy
budowie nowoczesnych obiektów w Pieszycach.
Zarówno budynek żłobka i przedszkola, jak również
budynek socjalno-szatniowy na stadionie miejskim to
ogromne i ważne inwestycje dla gminy mające zapewnić bezpieczeństwo i zwiększyć komfort mieszkańców.
- Obecnie przedszkole zlokalizowane jest w dwóch budynkach,
które nie spełniają wszystkich wymogów użyteczności publicznej. Z roku na rok wzrasta
również zapotrzebowanie
w Pieszycach na miejsca w
przedszkolu i żłobku – tłumaczy Burmistrz Miasta i Gminy
Pieszyce - Dorota Konieczna – Enozel. - Spowodowane jest to
po pierwsze zwiększeniem ilości dzieci, ale również napływem
nowych mieszkańców do Pieszyc. Coraz więcej osób podejmuje
decyzję, aby wybudować się w Pieszycach i tutaj zamieszkać, co
nas bardzo cieszy. Chcemy odpowiedzieć na to między innymi
bardzo dobrą ofertą edukacyjną.
Powierzchnia użytkowa placówki żłobka i przedszkola liczyć
będzie 2 078,97 m2, w tym powierzchnia żłobka to 496,77 m2 a
przedszkola to 1582,2 m2. Budynek posiadać będzie bryłę w kształcie
litery „L” i będzie dwukondygnacyjny, częściowo z dachem dwuspadowym, a częściowo płaskim. Zakłada się wybudowanie „zielonych
tarasów”. W budynku będzie znajdowała się duża (250 m2) sala
wielofunkcyjna. Wykorzystane założenia projektowe wraz z użyciem ponadstandardowych warstw izolacyjnych służyć mają zaoszczędzeniu energii. Budynek będzie budynkiem demonstracyjnym
wykorzystującym nowoczesne rozwiązania w zakresie oszczędności
energetycznej (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne).
Żłobek znajdować ma się w części parterowej obiektu, a
przedszkole w części parteru oraz na I piętrze. W budynku do dyspozycji będzie 8 sal przedszkolnych mieszczących do 25 dzieci.
Część żłobkowa pomieścić będzie mogła 45 dzieci. Poza salami
dla dzieci żłobkowych i przedszkolnych w obiekcie znajdować się
będzie sala sensoryczna, gabinet logopedyczno-psychologiczny,
pomieszczenie pielęgniarki, szatnie, pralnia, wózkownia, kuchnia

wydawana od 1994 r.

oraz niezbędne pomieszczenia administracyjno-magazynowe.
Budynek zostanie wyposażony w windę i będzie dostosowany
dla wszystkich osób, w tym osób z niepełnosprawności.
Całość inwestycji to koszt ok. 10 020 000 zł z czego kwota dofinansowania to 6 281 241,95 zł - 4 382 241,10 zł dla demonstracyjnego
budynku przedszkola z częścią żłobkową w ramach programu operacyjnego RPDS – RPO WD 2014 – 2020 oś priorytetowa: 3. Gospodarka
niskoemisyjna; dla żłobka 1 899 000,85 zł w ramach programu operacyjnego RPDS – RPO WD 2014 – 2020 oś priorytetowa: 6. Infrastruktura
spójności społecznej.
Drugą dużą inwestycją,
której koszt całkowity sięga
ok. 2 550 000 zł jest budowa
demonstracyjnego obiektu
socjalno-szatniowego. Tu z kolei kwota dofinansowania to
1 785 580,14 zł w ramach programu operacyjnego RPDS – RPO
WD 2014 – 2020 oś priorytetowa: 3. Gospodarka niskoemisyjna.
- Budynek posłuży obsłudze stadionu, ale również basenu
miejskiego, ponieważ budowany jest na granicy obu obiektów
– mówi Dorota Konieczna – Enozel. - Podobnie jak budynek
przedszkola i żłobka obiekt socjalno-szatniowy będzie budynkiem demonstracyjnym, czyli niskoemisyjnym wykorzystującym
nowoczesne rozwiązania w zakresie oszczędności energetycznej
(kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne). Jest to bardzo ważne,
ponieważ późniejsze utrzymanie takich obiektów jest znaczącą
pozycją w budżecie gminy – dodaje burmistrz Pieszyc.
W budynku planuje się lokalizację szatni, ogólnodostępnych
pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz dwie sale wielofunkcyjne. Wznoszony obiekt składać się będzie z dwóch kondygnacji
nadziemnych z płaskim dachem i tarasem nad częścią parterową.
Wykorzystane założenia projektowe wraz z użyciem ponadstandardowych warstw izolacyjnych służyć mają zaoszczędzeniu
energii. Powierzchnia użytkowa obiektu to 466 m2. Budynek
będzie również dostosowany dla wszystkich osób bez względu
na wiek oraz niepełnosprawności.
Obie inwestycje powinny zakończyć się jeszcze w listopadzie
tego roku.
(red.)

Nowoczesne obiekty w Pieszycach
poprawią komfort mieszkańców

300 plus na wyprawkę szkolną
Przygotowanie dziecka do nowego roku szkolnego
to często nie lada wyzwanie dla polskich rodzin. Zakup
książek i przyborów szkolnych wiąże się bowiem ze
sporym wydatkiem. Z pomocą przychodzi nowy projekt rządu.

Czym jest 300 plus?

- Projekt 300 plus ma pomóc
wszystkim rodzicom, których
dzieci są w wieku szkolnym i
nie ukończyły jeszcze 18 roku
życia, z wyjątkiem tych którzy
zdecydują się na kontynuację edukacji w szkole, którą
rozpoczęły przed 18 rokiem
życia. Wtedy wyprawka może
trwać do ukończenia 20 lat.
Uczniowie niepełnosprawni z
wyprawki mogą korzystać do
24 roku życia.

Pieniądze będą przyznawane raz w roku, w celu zakupu
artykułów szkolnych, przed
rozpoczęciem roku szkolnego.
Program 300 plus różni się od
już wprowadzonego w życie
500 plus tym, że dochody na
rodzinę w tym przypadku nie
mają znaczenia.

Jak starać się
o świadczenie?

Wniosek o rządową
wyprawkę można złożyć na

dwa sposoby:
• Internetowo, od 1 lipca
poprzez stronę http://empatia.
mpips.gov.pl/
• Tradycyjnie, od 1 sierpnia
w urzędach zamieszkałej przez
siebie gminy (w przypadku
Gminy Pieszyce będzie to
Ośrodek Pomocy Społecznej)

Gmina ma 2 miesiące na
rozpatrzenie wniosku oraz
wypłatę świadczenia w przypadku prawidłowo złożonych
dokumentów. Termin składania
wniosków upływa z dniem 30
listopada.
(opr.)

Budowa nowego budynku spółdzielni ruszy wiosną
Burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna – Enozel
spotkała się z prezesem Spółdzielni Mieszkaniowej w
Bielawie Tadeuszem Derenowskim, który poinformował na jakim etapie przebiega proces budowy nowych
mieszkań lokatorskich. Spotkanie odbyło się 11 lipca
2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszyce.
O b e c n ie S p ó ł d z iel n i a

lenia na budowę pieszyckiego

pozwolenie na budowę dwóch
budynków w Bielawie. Tam
rozpoczęcie prac budowlanych
przewidywane jest w sierpniu
2018 r. Po uzyskaniu pozwo-

kań, rozpocznie się budowa.
Przewiduje się, że nastąpi to
wiosną 2019 r. Z Gminy Pieszyce
wpłynęło ponad 100 podań.
(red.)

2 Mieszkaniowa oczekuje na budynku, liczącego 40 miesz-

Automatyczne
nawadnianie boiska

Zmiana prezesa u wędkarzy

Na stadionie Miejskiego Klubu Sportowego „Pogoń” Pieszyce trwają prace
związane z montażem automatycznego
nawadniania głównego boiska.
Zadanie to realizowane jest przez pieszycki klub przy wsparciu
finansowym Województwa Dolnośląskiego oraz firmy HENKEL.
Koszt inwestycji to kwota ponad 40 000 złotych.
(red.)
„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
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Drukarnia IMAGE,
58-250 Pieszyce, Bratoszów 24,
tel. /fax 74 836 90 38,
biuro@imagedrukarnia. pl
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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 niedzielę 1 lipca 2018
r. odbyły się wybory prezesa
Polskiego Związku Wędkarskiego
w Pieszycach. Jednogłośnie
nowym prezesem wybrany został
Krzysztof Kołaczkiewicz.
Ustępującemu prezesowi
Waldemarowi Kowalczykowi
dziękujemy za wieloletnią współpracę, a Panu Krzysztofowi życzymy
powodzenia i samych sukcesów!
(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

Budżet gminy ponad 40 mln zł!
W 2018 roku budżet Gminy Pieszyce po raz pierwszy w historii przekroczył próg 40 000 000 zł. Stało
się tak głównie dzięki pozyskaniu dużych środków
zewnętrznych na realizację inwestycji, które muszą
zostać wydatkowane dokładnie na taki cel, na jaki
zostały pozyskane.
Plan dochodów budżetu w 2018 roku to dokładnie 40 766 078
zł, a wydatków to 42 599 878 zł, z czego wydatki majątkowe, na
inwestycje, to aż 21 306 196 zł (wliczając w to koszt rozbudowy
Przychodni Miejskiej w wysokości blisko 8 mln zł, podobnie jak

w 2010 r.). Udział środków unijnych we wszystkich inwestycjach
to 12 360 354 zł (z czego 5 mln zł pozyskanych przez Przychodnię
Miejską) – to także najwyższy udział środków unijnych w budżecie
Gminy Pieszyce w historii.
Na wzrost budżetu ma także wpływ wypłacanie przez gminę
środków w ramach programu 500+ (pieniądze wpływają z budżetu
państwa do budżetu gminy). W 2016 r. (od kwietnia) wypłacono 4
025 300 zł, w 2017 r. 5 408 367 zł, a w 2018 r. w planie budżetowym
jest kwota 4 876 730 zł.
Szczegółowe dane przedstawiamy na wykresach poniżej.
(red.)

Wyniki finansowe Gminy Pieszyce w poszczególnych latach [zł]
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018 - plan

Dochody ogółem

17 096 004 18 885 707 20 527 168 19 421 784 19 087 492 22 107 574 25 854 329 27 916 850 28 790 374 30 665 421 40 766 078

Wydatki ogółem

17 014 931 19 808 336 24 054 051 20 058 753 19 734 364 22 778 167 26 516 363 25 113 414 28 348 454 31 804 966 42 599 878

Deficyt

81 072

-922 629 -3 526 883

-636 970

-646 872

-670 593

-662 034

2 803 436

441 919 -1 139 545 -1 833 800

Kredyty i pożyczki

5 745 106

6 472 055

7 949 392

9 331 228 10 157 914 10 741 800 11 118 200

9 695 068

8 500 000 10 934 600

Wydatki majątkowe
(na inwestycje)

2 659 680

4 200 398

6 411 741

2 210 019

1 392 712

3 824 073

6 316 545

4 190 820

2 517 404

Środki gminne

38 842

0

3 916 679

41 116

437 613

1 862 468

1 765 468

920 068

899 137

Pozyskane środki
zewnętrzne

38 842

946 363

2 901 324

230 792

327 172

1 608 720

3 670 095

2 809 529

1 775 479

9 932 800

3 917 866 21 306 196
789 392

2 219 000

2 269 770 13 060 354

Wyniki finansowe Gminy Pieszyce w poszczególnych latach [zł]
Wyniki finansowe Gminy Pieszyce w poszczególnych latach [zł]
Wyniki finansowe Gminy Pieszyce w poszczególnych latach [zł]
Dochody ogółem
Dochody ogółem

45 000 000

Wydatki ogółem
Wydatki ogółem

Deficyt
Deficyt

Wydatki majątkowe (na inwestycje)
Wydatki majątkowe (na inwestycje)

3

45 000 000
40
40 000 000
35

35 000 000
30
30 000 000
25
25 000 000
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20 000 000
15
15 000 000
10
10
5 000 000
5 000 000
0
0
-5 000 000
-5 000 000
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2014
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2018 - plan

2008

2009

2010

2011
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2013

2014

2015

2016

2017

2018 - plan

Zadania z udziałem funduszy zewnętrznych w Gminie Pieszyce [zł]
Zadania
z udziałemfunduszy
funduszy zewnętrznych
zewnętrznych w w
Gminie
Pieszyce
[zł] [zł]
Zadania
z udziałem
Gminie
Pieszyce
Wydatki majątkowe (na inwestycje)
Wydatki majątkowe (na inwestycje)

25 000 000

Pozyskane środki zewnętrzne
Pozyskane środki zewnętrzne

25 500
000 000
22
22 000
500 000
20
20 500
000 000
17
17 000
500 000
15
15 500
000 000
12

12
10 500
000 000
10
7 000
500 000
7
5 500
000 000
5
2 000
500 000
2 500 000
0
0
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2014
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2018 - plan

2008
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2016

2017

2018 - plan
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Sylwia Martyka walczyła
w Mistrzostwach Świata Kadetek
W dniach 01-07 lipca w Zagrzebiu (Chorwacja)
odbyły się Mistrzostwa Świata Kadetek i Kadetów w
Zapasach.
Wśród powołanych reprezentantek Polski była Sylwia
Martyka - mieszkanka Pieszyc
i zawodniczka MULKS
J U N I O R D z i e r ż o n i ó w.
Mistrzostwa Świata Kadetek
były jednocześnie kwalifikacjami do Młodzieżowych

Igrzysk Olimpijskich w Buenos
Aires.
Podczas zawodów Sylwia
stoczyła walkę z zawodniczką
Białorusi i przegrała z nią 0:4 i
uplasowała się na XVIII miejscu w świecie.
(opr.)

1. Sprzedam w Pieszycach dom 2-rodzinny – 9 pomieszczeń do
remontu – dach, okna (parter), drzwi, podłogi. Dom bezczynszowy. Ogród
przed domem i okalający dom – 2,5 ara. Cicha, spokojna okolica, las, łąki,
dobra komunikacja, sklepy, przystanek autobusowy. Możliwość podłączenia
się do studzienki i kanalizacyjnej. Woda, prąd, gaz. Atrakcyjna cena – do
negocjacji. Tel.: 602 – 138 – 276, 606 – 187 – 487.
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
m ² na większe – może być ze spłatą zadłużenia. Telefon 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
693 765 530.
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. 607-769-300.
22. Sprzedam mieszkanie własnościowe w Pieszycach przy ul.
Nadbrzeżnej, 1 piętro, pow. użytkowa 48,07 m² (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka - do mieszkania przynależna jest komórka). W mieszkaniu instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i ogrzewanie kaflowe.
Mieszkanie jest po kapitalnym remoncie, do zamieszkania od zaraz. Cena
korzystna, do lekkiej negocjacji. Tel.: 782 624 603.
W przypadku dezaktualizacji ogłoszenia prosimy o pilny kontakt z
biurem ZGM. Wszelkie informacje i ogłoszenia prosimy kierować do ZGM
ul. Mickiewicza 10, tel. 0 74-8365-356 lub 074- 8365-440.
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OSP z nowym wyposażeniem
Dzięki pozyskanej przez Gminę Pieszyce dotacji
celowej w kwocie 94 644 zł Ochotnicza Straż Pożarna
w Piskorzowie otrzymała zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych, w skład którego wchodzą pompa
hydrauliczna, nożyce, dwa rodzaje rozpieraczy i dwa
rodzaje węży hydraulicznych oraz Defibrylator.
W piątek 6 lipca 2018 r.
Burmistrz Miasta i Gminy
Pieszyce Dorota Konieczna
– Enozel przekazała wyposażenie gminnej jednostce. Wkład
własny Gminy Pieszyce to zaledwie 1% wartości dotacji czyli
kwota 956 zł. Pozostała część
środków współfinansowana
jest ze środków – Funduszu
Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości.
Realizacja zadania możliwa
była w ramach V naboru wniosków na powierzenie realizacji
zadań ze środków Funduszu
Sprawiedliwości w zakresie

Całość zadania: 95 600,00
zł, dotacja: 94 644,00 zł, wkład
własny: 956,00 zł. Koszt
zestawu hydraulicznego to

kwota 90 200 zł, a defibrylatora
5400 zł.
(red.)

Programu I, Priorytetu IIIB:
Wsparcie i rozwój systemu
instytucjonalnego pomocy
osobom pokrzywdzonym
przestępstwem i świadkom
oraz realizacja przez jednostki
sektora finansów publicznych
zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób
pokrzywdzonych przestępstwem
i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem - na rok 2018, w zakresie
nabycia wyposażenia i urządzeń
ratownictwa, niezbędnych do
udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu
popełnienia przestępstwa.

Wieża zabytkiem

Czy Augusta będzie dla turystów?

Wieża widokowa na Wielkiej Sowie została ujęta
w wykazie zabytków. Taka decyzja w czerwcu 2018 r.
wpłynęła do Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce. Obiekt
został wyznaczony przez wojewódzkiego konserwatora
zabytków do ujęcia w wojewódzkiej ewidencji zabytków
nieruchomych.

Nieczynna kopalnia Augusta w Kamionkach zdaniem
eksploratora Krzysztofa Krzyżanowskiego jest jedną
z najładniejszych kopalni w regionie. Dziś wejście do
wyrobisk jest bardzo utrudnione i niebezpieczne, dlatego nie polecamy robić tego na własną rękę. Dostać się
można tam jedynie za pomocą sprzętu alpinistycznego
i posiadając odpowiednie umiejętności.

W uzasadnieniu czytamy
m.in.: Wieżę wzniesiono w
latach 1905 – 1906 ze specjalnie formowanych bloków
kamiennych, na planie kolistym o średnicy 6,4
m. Obiekt
jest 6
kondy-

gnacyjny, cylindryczny, zwężający się ku górze. Wieża
zakończona jest glorietą, na
której założono dodatkowo
otwarty taras widokowy zaopatrzony w blanki. Budynek
posiada wartości historyczne,
artystyczne i naukowe.
(red.)

Pasjonaci historii, którzy
od dawna badają podziemia
Kamionek chcą przekopać zasypany chodnik odwadniający, aby
móc dokładnie odwzorować w
formie 3D jej wnętrze i umożliwić
wirtualne zwiedzanie. Docelowo
w przyszłości idealnym rozwiązaniem byłoby udostępnienie
obiektu dla turystów, ale do tego
bardzo długa droga. Początkiem
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lipca burmistrz Pieszyc - Dorota
Konieczna - Enozel spotkała
się z pomysłodawcami udostępnienia kopalni - eksploratorem
Krzysztofem Krzyżanowskim
i Łukaszem Orlickim szefem Grupy Eksploracyjnej
Miesięcznika „Odkrywca”.
(opr.)

fot.: facebook.com/kopalniaaugusta/
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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. W tym miesiącu
opisujemy inwestycje z Piskorzowa, Bratoszowa
i Pieszyc Dolnych.

Piskorzów
Rozbudowa placu zabaw
(wraz z Parafią)
Doposażenie placu zabaw w Piskorzowie
w nowe urządzenia: huśtawka typu „bocianie gniazdo”, karuzela, karuzela krzyżowa,
zestaw zabudowy składający się z: wieży,
zjeżdżalni, spiralnej tuby, gry „kółko i krzyżyk” oraz trapu z liną wraz z bezpieczną
nawierzchnią, elementy siłowni plenerowej:
wyciąg górny, krzesło do wyciskania wraz
z utwardzeniem terenu. Obecnie budowane
jest boisko do siatkówki.
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Budowa oświetlenia
Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pn.: „Oświetlenie
uliczne - osiedle Piskorzów” oraz wykonanie robót budowlanych związanych z
budową oświetlenia drogowego ulicy do
osiedla w Piskorzowie. Zakres robót obejmował m.in.: roboty pomiarowe i ziemne,
ułożenie 473 mb kabli, montaż latarń oświetleniowych – 12 kpl.
Budowa wodociągu
Budowa sieci wodociągowej - Dorotka
- Rościszów odbył się w ramach projektu
spójności realizowanego przez spółkę
Wodociągi i Kanalizacja w Dzierżoniowie.
Budowa wodociągu w Piskorzowie
W Piskorzowie wybudowano 645,60
mb sieci wodociągowej. W ramach tej inwestycji wykonane zostały także niezbędne
prace rozbiórkowe i odtworzeniowe.
Budowa drogi w Dorotce
28 września 2017 r. odbył się techniczny
odbiór drogi łączącej drogę PiskorzówRościszów przebiegającej przez Dorotkę.
Mieszkańcy jak i kierowcy mogą korzystać
z nowej nawierzchni asfaltowej. Na drodze
rozmieszczono kilka progów zwalniających

uniemożliwiających brawurową jazdę.
Drogę poszerzono do szerokości 5 m, a jej
długość wynosi 2,2 km.
Przydomowe
oczyszczalnie ścieków
Gmina w swoim budżecie przewidziała
także dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczani biologicznych ścieków.
Na ten cel przeznaczane są środki własne
gminy.
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Przebudowa sali sołeckiej
W 2017 r. wykonano także projekt
techniczny przebudowy budynku świetlicy
z częścią sportową klubu piłkarskiego.
Koszt przygotowania projektu to kwota
ponad 14 tys. zł.
Gmina wraz z Radą Sołecką pomalowała salę, a projekt jej rozbudowy przeszedł pozytywną weryfikację w Urzędzie
Marszałkowskim w ramach środków przeznaczonych dla obszarów wiejskich.

Bratoszów
Remont drogi głównej
Remont współfinansowany był wraz
powiatem dzierżoniowskim. W ramach
modernizacji wykonano nową, wzmocnioną nawierzchnię oraz pobocza. Remont
wykonano na odcinku o długości 800 mb.

Poprawiło się bezpieczeństwo, ale też komfort kierowców i mieszkańców.
Projekt kanalizacji
W 2016 r. dla wsi Bratoszów wykonano
również dokumentację projektową kanali-

zacji sanitarnej. Na ten cel przeznaczono
blisko 30 tys. zł.
Gmina wspólnie z WiK złożyła wniosek
o rozszerzenie projektu budowy kanalizacji
w ramach środków unijnych o budowę
sieci w Bratoszowie. Zamiarem gminy jest
wybudowanie kanalizacji w Bratoszowie
na przełomie lat 2019 i 2020.
Remont ulicy Stawowej
To zadanie, które łączy Bratoszów i
Pieszyce Dolne. W ramach prac przebudowano i poszerzono jezdnię do szerokości
od 5,5 m. Długość drogi to 700,00 mb.
Przebudowano również przepusty pod
zjazdami, wykonano profilowanie rowów
przydrożnych wraz z usunięciem 21 szt.
drzew rosnących oraz oznakowanie pionowe i poziome.
Gmina przeprowadziła również remont
świetlicy wiejskiej.
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Pieszyce Dolne
Przebudowa ulicy Stawowej
Etap I o długości 274 mb oraz etap II
o długości 266 mb. Droga łącząca miasto
Pieszyce ze wsią Bratoszów.
Zakres robót obu etapów obejmował
m.in.: frezowanie nawierzchni, wycięcie
drzew rosnących w rowie przydrożnym
wraz z karczowaniem i usunięciem
odpadów, profilowanie rowów przy-

drożnych, wykonanie podbudowy z
tłucznia kamiennego, montaż geosiatki
wzmacniającej z włókna szklanego
powleczonego bitumem, ułożenie warstwy ścieralnej.
Budowa kanalizacji sanitarnej
W 2017 r. w ul. Starej, Okrzei,
Nadbrzeżnej, Dolnej, Dworcowej Dolnej

i Rolnej wybudowana została sieć
kanalizacji sanitarnej. Inwestycja prowadzona była przez spółkę Wodociągi
i Kanalizacja przy dofinansowaniu ze
środków unijnych w ramach Funduszu
Spójności oraz wkładzie finansowym
gminy Pieszyce.
Remont ul. Bocznej
To zadanie zostało zrealizowane w
2017 r. Prace remontowe polegały m.in.
na frezowaniu nawierzchni bitumicznej
na powierzchni 982,50 m2 i wykonaniu
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.
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