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Gmina pozyskała pieniądze
dla seniorów

Jest szansa na powstanie nowych
mieszkań lokatorskich

77 300 zł pozyskała Gmina Pieszyce na rzecz pieszyckich seniorów i poprawy dostępności budynku Ośrodka
Pomocy Społecznej. Na ten cel łącznie z wkładem własnym w wysokości 20 000 zł gmina przeznaczy 97 300
zł. Wniosek o dofinansowanie opracowany został przez
pieszycki Ośrodek Pomocy Społecznej.

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce Dorota Konieczna-Enozel prowadzi rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Bielawie na temat możliwości budowy nowych
mieszkań w Pieszycach.

- W ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 20152020 jednostki samorządu terytorialnego mogły ubiegać się o
uzyskanie środków finansowych przeznaczonych na jednorazowe
wsparcie finansowe na utworzenie lub wyposażenie Dziennych

Domów „Senior+” i Klubów „Senior+” oraz na zapewnienie funkcjonowania istniejących już placówek – mówi Agnieszka Koźmińska
– kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach. - Gmina
skorzystała z tej możliwości, aby dzięki pozyskanym środkom doposażyć powstały na początku 2016 r. Klub Seniora „Radość” działający
przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszycach w budynku po dawnej
Szkole Podstawowej nr 2 oraz dostosować budynek do potrzeb osób
niespełnosprawnych.
Spora część środków przeznaczona zostanie na działania inwestycyjne. Wśród tych zaplanowano m.in.: wykonanie podjazdu do
budynku, aby zniwelować bariery architektoniczne, przebudowę i
modernizację pomieszczeń toalety oraz wygospodarować miejsce na
natrysk oraz pralkosuszarkę (wszystko dostosowane do wymogów
dla osób niepełnosprawnych).
W ramach pozyskanej dotacji przeprowadzona zostanie także
modernizacja pomieszczeń Klubu i ich wyposażenie w sprzęt
potrzebny członkom Klubu Seniora. Dzięki temu projektowi nasi
Seniorzy zyskają nową przyjazną dla siebie przestrzeń do spotkań,
integracji.
(red.)
Zadanie współfinansowane jest z Programu Wieloletniego
„Senior+” na lata 2015-2020.

Plan obejmuje budynek z 35 mieszkaniami. Ma być to
obiekt o wyższym standardzie, wyposażony w windy.
Wstępne założenia mówią o mieszkaniach od 35 do 60 m2.
Budynek ma powstać w nowej formie budownictwa lokatorskiego,
co oznacza, że mieszkanie będzie mogło być dziedziczone lub zbywalne. Po spłaceniu przez wynajmującego kredytu, który będzie

Przykład wizualizacji budynku, który ma szansę powstać w Pieszycach

częścią czynszu, mieszkanie stanie się jego własnością. To oznacza,
że przyszły lokator nie musi posiadać zdolności kredytowej, bowiem
o kredyt starała się będzie Spółdzielnia Mieszkaniowa, a lokator
zobowiązany będzie do wniesienia pierwszej opłaty na poziomie 10
- 20 % wartości mieszkania oraz do późniejszej spłaty rat z czynszem
bezpośrednio do spółdzielni. Przewidywana wysokość kredytu to
kwota między 500 a 700 zł miesięcznie, a czynsz w wysokości 300
- 400 zł. W oparciu o środki własne lub o kredy hipoteczny będzie
też możliwość zakupienia mieszkania od razu na własność.
- Pierwszą inwestycję zamierzamy zlokalizować w okolicy ulicy
Ogrodowej 94, obok punktowców – mówi burmistrz Pieszyc, Dorota
Konieczna-Enozel. - Drugi budynek znajdować się ma w okolicy
budynków spółdzielczych przy ul Kościuszki 3, o ile mieszkańcy
Pieszyc będą zainteresowani takim rozwiązaniem.
Lokalizacja uzależniona jest od możliwości podłączenia budynku
do istniejących kotłowni oraz łatwy dostęp do mediów. Osoby, które
zainteresowane są nabyciem mieszkania lokatorskiego lub własnościowego już teraz za pośrednictwem Urzędu Miasta i Gminy w
Pieszycach proszone są o poinformowanie Spółdzielni Mieszkaniowej
w Bielawie. Spółdzielnia natomiast na bieżąco informować będzie o
warunkach i możliwości otrzymania takiego mieszkania.
(red.)

Dla uczczenia 100-lecia odzyskania niepodległości
Stosownym podpisem pod listem partnerskim wolę współpracy w celu godnego
uczczenia w Pieszycach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wyrazili
przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz lokalni partnerzy. Podpisanie listu
partnerskiego odbyło się w piątek 12 maja 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszyce.
- Pragniemy, aby to święto
przeżywane było z radością,
jaką niesie świadomość bycia
obywatelem państwa wolnego
i niepodległego – mówiła
podczas spotkania burmistrz
Pieszyc – Dorota KoniecznaEnozel. - W ramach działań w
2018 r. planujemy m.in. organizację obchodów świąt patriotycznych, odsłonięcie tablicy
upamiętniającej 100-rocznicę
odzyskania niepodległości oraz
uroczystość nadania Szkole
Podstawowej nr 1 w Pieszycach
im. Pieszyckiej Podziemnej
Organizacji Harcerskiej.

Uzupełnieniem tych działań
ma być także Gminny Festyn
„Wolności” połączone z mszą
polową i otwarciem miejsca pamięci oraz wieczornica pieśni patriotycznych.
Dla obchodów stulecia
odzyskania niepodległości
przyjęte zostało hasło zgodne
z mottem obchodów tej wyjątkowej rocznicy w całym
powiecie dzierżoniowskim „100 Lat Niepodległości –
Święto Radości”.
W skład Lokalnego
Komitetu ds. organizacji

obchodów wchodzą: Dorota
Konieczna-Enozel - Burmistrz
Miasta i Gminy Pieszyce, prof.
dr hab. Jan Kęsik - Instytut
Historyczny Uniwersytetu
Wrocławskiego, Dariusz
O s t ro w s k i - w i c e p r e z e s
Stowarzyszenia „PASJONAT”,
Henryk Chojnacki - wiceprezes Stowarzyszenia
„PASJONAT”, Jarosław Kresa
- członek Stowarzyszenia
„ PA S J O N AT ” , Z d z i s ł a w
Maciejewski - sekretarz
ZKRPiBWP, Tadeusz Zajdel
- prezes ZTT „Technotex”
S.A., Tadeusz Drozdowski

- prezes Eco Sp. z o.o.,
Lidia Zakrzewska-Strózik
- Dyrektor MBP-CK, Józef
Przeorek - Muzeum Góry
Sowie Region Sudety oraz
pieszyccy księża - ks. Prałat
Edward Dzik - Proboszcz
parafii pw. św. Antoniego,
ks. Sławomir Białobrzeski
- Proboszcz parafii pw. św.
Jakuba i ks. Krzysztof Herbut
- Proboszcz parafii pw. św. Jana
Nepomucena.
Wydarzenia odbywające
się w 2018 roku w Gminie
Pieszyce w ramach obchodów 100-lecia odzyskania
niepodległości będą wpisane
w kalendarz powiatu dzierżoniowskiego, aby mieszkańcy
mieli możliwość uczestnictwa w wybranych uroczystościach.
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Odbierz swoją Kartę Seniora
UMiG Pieszyce, ul. Mickiewicza 10, tel. 74 8367 247

„Chodź, posadź kwiaty”
W akcji „Chodź, posadź
kwiaty”, która odbyła się 12
maja, udział wzięli uczniowie
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Pieszycach, Szkoły
Podstawowej nr 1, a także

dzieci ze Świetlicy Środowiskowej „Tęcza” wraz z wychowawcami, sołtysi i radni Rady
Miejskiej oraz burmistrzowie
Dorota Konieczna - Enozel i
Krzysztof Galiak.
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Dzięki wspólnej pracy
poprzez zabawę kilka skwerków na terenie Gminy Pieszyce

zmieniło swój wygląd. Dziękujemy bardzo za zaangażowanie
w akcję!

Przebudowa dróg gminnych na obszarach wiejskich

- Przypomnę, że w 2017
roku prowadzimy kontynuację
remontu ulicy Stawowej – mówi

zostanie poszerzenie jezdni,
obustronne profilowanie rowów
na całej długości wraz z usu-

Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich i 939 411 zł z
budżetu gminy Pieszyce. Koszt

niowskiego – II etap”. Ten etap
zadania zakłada budowę sieci
kanalizacji sanitarnej w perspektywie najbliższych dwóch
lat m.in. w ulicach: Zamkowej,
Kuźnickiej, Sanatoryjnej (II
etap), Kopernika (powyżej nr

Krzysztof Galiak – zastępca
burmistrza Miasta Pieszyce. –
W ubiegłym roku wykonaliśmy
remont tej drogi w granicach
miasta Pieszyce, a obecnie prowadzone są prace w obszarze
wiejskim. Taki podział zadania

nięciem drzew rosnących w
poboczu drogi.
Termin zakończenia przebudowy drogi przewidziano na
31 maja 2017 r. Wykonawcą
prac jest PU-PiH „COM-D” z
Jawora.

prac I etapu remontu ulicy
Stawowej to blisko 326 000
zł, z czego Gmina Pieszyce
otrzymała na ten cel dofinansowanie w wysokości 150 000 zł z
Funduszu Pomocy Rozwojowej
Województwa Dolnośląskiego.

149), Starej, Okrzei, Bocznej,
Nadbrzeżnej nr 2 – 4, Hermana,
Dolnej nr 6 – 7, Dworcowej
Dolnej, Rolnej oraz na Osiedlu
Górskim.
Całkowity koszt zadania to 8 374 986 zł, z czego

Na terenie Gminy Pieszyce trwają prace związane z przebudową dróg. W przeciągu kilku dni powinny zakończyć się prace przy budowie ulicy Stawowej, bardzo
zaawansowane są też prace w „Dorotce”.
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wynika z pozyskanych środków. Pierwszy etap realizacji
tego zadania znalazł się wśród
siedemnastu inwestycji drogowych zarekomendowanych
przez Marszałka Województwa
Dolnośląskiego do dofinansowania na rok 2016 w ramach
Dolnośląskiego Funduszu
Pomocy Rozwojowej. Obecny
etap finansowany jest w dużej
mierze ze środków pochodzących z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich.
Przebudowa ul. Stawowej
przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo jej użytkowników.
W ramach zadania wykonane

Zaawansowane prace
w „Dorotce”
Obecnie zamknięty jest również odcinek drogi z Piskorzowa
do Rościszowa, czyli „Dorotka”.
Tam na ukończeniu jest wykonanie magistrali wodociągowej (WiK Dzierżoniów), sieci
wodociągowej, a na części
niezabudowanej trwają prace
drogowe, których wykonawcą
jest Skanska S.A.
Kwota całkowita za prowadzone obecnie prace przy
budowie ulicy Stawowej i w
Dorotce to 2 582 927 zł, z czego
1 643 516 zł ma pochodzić
z dofinansowania w ramach

II etap
kanalizowania gminy
W wielu miejscach na terenie gminy widoczne są też prace
związane z realizacją zadania
pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na
terenie gmin powiatu dzierżonr 5 (265) / 2017

aż 7 118 738 zł pochodzi z
Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki
Wodnej, a 1 256 248 zł to wkład
własny Gminy Pieszyce.
(red.)

Tadeusz Drozdowski

Honorowym Obywatelem Gminy Pieszyce
W poprzednim numerze „Gazety Pieszyckiej” informowaliśmy Państwa o przyznaniu panu Tadeuszowi Drozdowskiemu tytułu Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce, a firmie Eco tytułu „Zasłużony dla Gminy Pieszyce”. Uroczysta sesja Rady Miejskiej z wręczeniem Aktu nadania i odznaczenia
odbyła się 27 kwietnia br.

Tadeusz Drozdowski
- sylwetka
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Pan Tadeusz Drozdowski urodził się 20 września 1943 roku w
Dryszczowie, które znajdowało się na terytorium Polski, a obecnie
przynależy do Ukrainy. Jako trzyletni chłopiec przyjechał wraz
z rodzicami na Dolny Śląsk i od 71 lat jest mieszkańcem Pieszyc.
Od 1972 roku Pan Tadeusz Drozdowski jako przedsiębiorca
prowadził firmę transportową. W latach 1988 - 1991 przebywał
w Stanach Zjednoczonych, gdzie zaczął interesować się branżą
recyklingu.
Po powrocie do kraju, w 1992 roku rozpoczął działalność gospodarczą, prowadząc własną firmę – Zakład Usług
Komunalnych w Pieszycach, który obecnie zatrudnia ponad
100 pracowników. Prawidłowy rozwój Zakładu oraz poszukiwanie
kolejnych kierunków działania stał się inspiracją do utworzenia
przez małżonków Tadeusza i Marię Drozdowskich Firmy Drozd
– Trans sp. z o.o., która powstała w 2006 roku i realizuje zadania
z zakresu budownictwa ogólnego i inżynierii lądowej oraz zagospodarowania terenów zielonych. Obecnie jest to firma rodzinna.
W grudniu 2012 roku zakończył budowę Ekologicznego
Centrum Odzysku Odpadów „ECO Bielawa”. Zakład zajmuje
się przetwarzaniem odpadów komunalnych w mechaniczno biologicznym procesie i zatrudnia obecnie około 50 osób.
Kolejną prowadzoną z sukcesem firmą jest „ZEC” Zakład
Energetyki Cieplnej sp. z o.o.. Spółka „ZEC” na terenie
Dzierżoniowa jest największym i najważniejszym dostawcą
dostarczającym ciepło dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych.
Należy również podkreślić, że Pan Tadeusz Drozdowski jest na
naszym terenie przedsiębiorcą zatrudniającym największą liczbę
pracowników, zarówno z terenu Gminy Pieszyce, jak również z
gmin ościennych.
Na szczególną uwagę zasługuje działalność charytatywna Pana
Tadeusza Drozdowskiego w zakresie wspierania finansowego
nr 5 (265) / 2017

imprez okolicznościowych, które odbywają się na terenie Gminy
Pieszyce. Chętnie współpracuje i pomaga pieszyckim placówkom oświatowym, fundacjom, stowarzyszeniom. Środki zawsze
przekazywane są celowo na konkretną pomoc potrzebującym.
Wielokrotnie wspierał remonty obiektów sakralnych na terenie
naszej Gminy.

Firma Eco
- opis działalności
Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski powstał
1 maja 1992 roku. Z dniem 1 grudnia 2016 roku Zakład Usług
Komunalnych zmienił formę prawną oraz nazwę na „ECO”
Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o..
Spółka jest nowoczesną firmą spełniającą europejskie standardy oraz unijne wymogi ekologiczne w zakresie gospodarowania odpadami. Priorytetem są działania polegające na odzysku i
recyklingu surowców wtórnych.
Gwarancją sukcesów firmy „ECO” jest systematycznie doskonalony system zarządzania jakością zgodny z normami PN-EN
ISO 9001:2009, PN-EN ISO 14001:2005 oraz PN-N 18001:2004.
Działalność spółki ukierunkowana jest przede wszystkim na
odbiór segregowanych odpadów komunalnych, świadczenie usług
transportowych, dowóz wody pitnej beczkowozem, utylizację
odpadów komunalnych oraz zimowym i letnim utrzymaniem
dróg i infrastruktury.
Firma z powodzeniem działa na rzecz lokalnej społeczności,
wspierając wiele akcji charytatywnych. Za każdym razem włącza
się w pomoc dla ofiar klęsk żywiołowych udzielając wsparcia
finansowego oraz udostępniając specjalistyczny sprzęt.
Zakład zatrudnia około 100 osób, w tym 50 osób sortowni.
Jest prężnie działającą i wciąż rozwijającą się firmą.
Ryszard Kondrat
– Przewodniczący Rady Miejskiej Pieszyc

Prawa i obowiązki właścicieli i lokatorów
Kwestie związane z mieszkaniowym zasobem gminy reguluje Ustawa z dnia
21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa zawiera ogólne wytyczne dotyczące praw
i obowiązków lokatorów, warunki przyznawania im lokali mieszkalnych, w tym socjalnych oraz zamiennych.
Zgodnie z w/w ustawą właścicielem jest wynajmujący lub
inna osoba, którą wiąże lokatora stosunek prawny uprawniający go do używania lokalu.
Lokator natomiast to
najemca lokalu lub osoba używająca lokal na podstawie
innego tytułu prawnego niż
prawo własności.
W przypadku lokali komunalnych właścicielem jest
gmina – wójt, burmistrz lub
prezydent miasta dysponują
nimi w razie potrzeby i w miarę
zapotrzebowania wspólnoty
samorządowej.

Obowiązki wynajmującego (gminy)

Obowiązki wynajmującego
zostały zawarte w art.6 lit. „a”,
w którym czytamy:
1. Wynajmujący jest obowiązany do zapewnienia sprawnego działania istniejących
instalacji i urządzeń związanych z budynkiem umożliwiających najemcy do korzystania
z wody, paliw gazowych i ciekłych, ciepła , energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz
innych instalacji i urządzeń
stanowiących wyposażenie
lokalu i budynku określone
innymi przepisami.
2. W razie oddania w najem
lokalu opróżnionego przez
dotychczasowego najemcę,
wynajmujący jest obowiązany
wymienić zużyte elementy
wyposażenia lokalu.
3. Do obowiązków wynajmującego należy w szczególności:
1) utrzymanie w należytym stanie, porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń
budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz
jego otoczenia,
2) dokonywanie napraw
budynku, jego pomieszczeń
i urządzeń, o których mowa
w pkt 1 oraz przywrócenie
poprzedniego stanu budynku
uszkodzonego, niezależnie od
przyczyn, z tym że najemcę

obciąża obowiązek pokrycia
strat powstałych z jego winy,
3) dokonywanie napraw
lokalu, napraw lub wymiany
instalacji i elementów wyposażenia technicznego w zakresie
nieobciążających najemcy, a
zwłaszcza:
a) naprawy i wymiany
wewnętrznych instalacji: wodociągowej, gazowej i ciepłej
wody – bez armatury i wyposażenia, a także napraw i wymiany
wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania
wraz z grzejnikami, instalacji
elektrycznej, anteny zbiorczej
– z wyjątkiem osprzętu,
b) wymiany pieców grzewczych, stolarki okiennej i
drzwiowej, oraz podłóg, posadzek i wykładzin podłogowych,
a także tynków.

Prawa wynajmującego
(gminy)

Art.6 ust. 1. Zawarcie
umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez
najemcę kaucji zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu
najmu lokalu, przysługujących
wynajmującemu w dniu opróżnienia lokalu. Kaucja nie może
przekraczać dwunastokrotności
miesięcznego czynszu za dany
lokal, obliczonego wg stawki
czynszu obowiązującej w dniu
zawarcia umowy najmu.
Art.6 lit. „e” ust.2. Wynajmujący może żądać usunię-

cia ulepszeń wprowadzonych
przez najemcę z naruszeniem
art.6 lit. „d” (tj. bez zgody
wynajmującego) i przywrócenia stanu poprzedniego, jeżeli
nie naruszy to substancji lokalu,
albo ulepszenie zatrzymać za
zwrotem ich wartości uwzględniającej stopień zużycia według
stanu według stanu na dzień
opróżnienia lokalu.

Obowiązki najemcy
(lokatora)

Obowiązki najemcy zostały
zawarte w art.6 lit. „b”, w
którym czytamy:
1. Najemca jest zobowiązany utrzymywać lokal oraz
pomieszczenia, do użytkowania
których jest uprawniony, we
właściwym stanie technicznym i higieniczno-sanitarnym określonym odrębnymi
przepisami oraz przestrzegać
porządku domowego. Najemca
jest także obowiązany dbać i
chronić przed uszkodzeniem
lub dewastacją części budynku
przeznaczona do wspólnego
użytku, jak dźwigi osobowe,
klatki schodowe, korytarze,
pomieszczenia zsypów, inne
pomieszczenia gospodarcze
oraz otoczenie budynku.
2. Najemcę obciąża naprawa
i konserwacja:
1) podłóg, posadzek, wykładzin podłogowych oraz ściennych okładzin ceramicznych,
szklanych i innych,
2) okien i drzwi,
nr 5 (265) / 2017

3) wbudowanych mebli,
łącznie z ich wymianą,
4) trzonów kuchennych,
kuchni i grzejników wody
przepływowej (gazowych,
elektrycznych i węglowych)
podgrzewaczy wody, wanien
, brodzików mis klozetowych,
zlewozmywaków i umywalek
wraz z syfonami, baterii i zaworów czerpalnych oraz innych
urządzeń sanitarnych, w które
lokal jest wyposażony, łącznie
z ich wymianą,
5) osprzętu i zabezpieczeń
instalacji elektrycznej, w wyłączeniem wymiany przewodów
oraz osprzętu anteny zbiorczej,
6) pieców węglowych i
akumulacyjnych, łącznie z
wymianą zużytych elementów,
7) etażowego centralnego
ogrzewania, a w przypadku gdy
nie zostało ono zainstalowane
na koszt wynajmującego , także
jego wymiana,
8) przewodów odpływowych urządzeń sanitarnych
aż do pionów zbiorczych, w
tym niezwłoczne usuwanie ich
niedrożności,
9) innych elementów wyposażenia lokalu i pomieszczeń
przynależnych przez:
a) malowanie lub tapetowanie oraz naprawę uszkodzeń
tynków ścian i sufitów,
b) malowania drzwi i okien,
wbudowanych mebli, urządzeń kuchennych, sanitarnych
i grzewczych.
Ponadto Najemca zgodnie
z art.6 lit. ”e” ust. 1. jest obowiązany po zakończeniu najmu
odnowić lokal i dokonać w
nim obciążających go napraw,
a także zwrócić wynajmującemu równowartość zużytych
elementów wyposażenia technicznego, które znajdowały się
w lokalu w chwili wydania go
najemcy.

Prawa najemcy
(lokatora):

Art. 6 lit. “d”. Najemca
może wprowadzić w lokalu
ulepszenia tylko za zgodą
wynajmującego i na podstawie
pisemnej umowy określającej
sposób rozliczeń z tego tytułu.
ZGM Pieszyce
Fot.: archiwum UMiG
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GÓRY SOWIE W OBIEKTYWIE
– znamy zwycięzców

20 maja w pieszyckim Centrum Kultury mieliśmy
przyjemność poznać osobiście laureatów OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„GÓRY SOWIE W OBIEKTYWIE”.
Nagrody wręczali przedstawiciele PATRONATU
HONOROWEGO KONKURSU - Gminy Pieszyce i trzech
nadleśnictw: Nadleśnictwa Jugów, Nadleśnictwa Świdnica
i Nadleśnictwa Wałbrzych. Byli to: pan Krzysztof Galiak wiceburmistrz Pieszyc, pan Andrzej Palmowski - Zastępca
Nadleśniczego Nadleśnictwa Jugów, pan Krzysztof Tulej
- Leśniczy Leśnictwa Pieszyce, pan Roman Zięba, Inżynier
Nadzoru Nadleśnictwa Wałbrzych.
W przyjaznej atmosferze można było obejrzeć nagrodzone
prace oraz część wystawy naszego Stowarzyszenia - Piękno Gór
Sowich, a także porozmawiać o pasji fotografowania.
Serdecznie dziękujemy Gminie Pieszyce i trzem nadleśnictwom: Nadleśnictwu Jugów, Nadleśnictwu Świdnica i Nadleśnictwu Wałbrzych za ich pomoc finansową i organizacyjną w
przeprowadzeniu konkursu.
Podziękowania składamy również na ręce pani Lidii Zakrzewskiej-Strózik - dyrektor CK Pieszyce, za to, że po raz kolejny
mogliśmy zaistnieć w kierowanej przez nią placówce i przedstawić szerokiej publiczności działalność naszego Stowarzyszenia.
Więcej zdjęć znajdą Państwo na stronie internetowej Stowarzyszenia www.www.pasjonat.org.
Stowarzyszenie Gór Sowich „PASJONAT”

Wyniki
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GRAND PRIX KONKURSU:
Katarzyna Ślipska – BIELAWA • Nagroda – 1.000,00 zł
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1 miejsce – kategoria KRAJOBRAZ:
Michał Tomczak – KUTNO • Nagroda – 750,00 zł
1 miejsce – kategoria FAUNA:
Marcin Mirończuk – ŁÓDŹ • Nagroda – 750,00 zł
1 miejsce – kategoria FLORA:
Artur Kamiński – LUBOŃ • Nagroda – 750,00 zł
Dwa wyróżnienia kategoria KRAJOBRAZ
Krystian Zieliński – DZIERŻONIÓW
• Nagrody rzeczowe o wartości nie mniejszej niż 250,00 zł
Marcin Mirończuk – ŁÓDŹ
• Nagrody rzeczowe o wartości nie mniejszej niż 250,00 zł
Dwa wyróżnienia kategoria FAUNA
Arkadiusz Krzyżaniak – DZIERŻONIÓW • Nagrody rzeczowe
o wartości nie mniejszej niż 250,00 zł
Arkadiusz Krzyżaniak – DZIERŻONIÓW • Nagrody rzeczowe
o wartości nie mniejszej niż 250,00 zł
Dwa wyróżnienia kategoria FLORA
Jarosław Strumecki – WROCŁAW • Nagrody rzeczowe o wartości
nie mniejszej niż 250,00 zł
Arkadiusz Krzyżaniak – DZIERŻONIÓW • Nagrody rzeczowe
o wartości nie mniejszej niż 250,00 zł

Cztery złote Sówki
Pieszyckie SÓWKI wywalczyły cztery złote medale
na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodziczek
i Młodzików w sumo.
W sobotę 6 maja 2017 r. w
Myślenicach odbyły się Międzywojewódzkie Mistrzostwa
Młodziczek i Młodzików w
Sumo. W rywalizacji o miejsce
w Kadrze Dolnego Śląska startowały zawodniczki z SOWY
Pieszyce urodzone w latach
2003-2005. Reprezentantki

SOWY Pieszyce walczyły
bardzo dobrze i w Mistrzostwach wywalczył cztery złote
krążki. Najlepiej walczyły i
wygrały swoje kategorie
wagowe: Nikola Sawicka 36
kg, Katarzyna Sawicka 40
kg, Milena Sawka 45 kg oraz
Natalia Zając 60 kg.

Złote Sowy z Pieszyc

Wyjazd był współfinansowany ze środków Urzędu

Miasta i Gminy w Pieszycach.
(opr.)

Mistrzowie z Pieszyc
Marcin Miszczuk - mieszkaniec Pieszyc, podczas
Mistrzostw Polski Taekwon-do ITF, które odbyły się w
Halinowie 22 kwietnia 2017 roku zdobył srebrny medal
i tytuł Vice Mistrza Polski. Lepszy był jedynie kolega z
klubu Artur Rąpała. W turnieju rywalizowało ponad 400
zawodników z całej Polski.
W Halinowie koło Warszawy
w hali widowiskowo - sportowej
odbyły się Mistrzostwa Polski
w Taekwon-do ITF zorganizowane przez Polski Zrzeszenie
Taekwon-do. W tegorocznych
mistrzostwach udział wzięła bardzo
duża ilość, ponad 400 zawodników
i zawodniczek z najbardziej prężenie działających klubów w Polsce.
Srebrny medal i tytuł Vice
Mistrza Polski w walkach sami-

-contact Masters senior zdobył
Marcin Miszczuk, reprezentujący
klub SKT Tiger Dzierżoniów.
Zawodnik zajął również III miejsce w zawodach techniki specjalne Masters senior.
Ponadto Marcin Miszczuk
jest licencjonowanym sędzią
sportowym. W przerwach pomiędzy swoimi walkami sędziował
zawody juniorów i seniorów. W
latach młodzieńczych pasjonował

Marcin Miszczuk zdobył drugie miejsce w Mistrzostwach Polski Taekwon-do ITF

się karate, lecz serce zawładnęła
inna sztuka walki Taekwon-do,
którą uprawia od 5 lat.
Synowie Miłosz i Maksymilian
Miszczuk również brali udział
w Mistrzostwach. 14-letni

Maksymilian zdobył dwa srebrne
medale w light-contakt oraz w
technikach specjalnych.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
(opr.)

SALOS Pieszyce drugi w kraju
W ostatni weekend kwietnia odbyły się XXII Igrzyska
Młodzieży Salezjańskiej w Połczynie Zdrój. Gminę Pieszyce reprezentowało Stowarzyszenie Lokalne SALOS
Pieszyce. Zawodnicy brali udział w rozgrywkach piłki
siatkowej, dwie drużyny w kategorii B dziewcząt i jedna
drużyna kat A chłopców.

Głównym celem wyjazdu
było spotkanie się z rówieśnikami z innych Stowarzyszeń
SALOS oraz sprawdzenie swoich

umiejętności siatkarskich w
poszczególnych kategoriach.
SALOS Pieszyce w kategorii
chłopców uplasował się na 2

miejscu co daje szansę reprezentowania na arenie Ogólnopolskiej w
Krakowie oraz w kategorii dziewcząt 4 miejsce drużyna młodsza
(przegrany mecz o 3 miejsce) oraz
5 miejsce dziewczęta starsze.
- Wyjazd do Połczyna zaliczamy do udanych, ale jednocześnie przywozimy dużo doświad-

czenia na boisku, ale i także po
za nim – komentuje Krzysztof
Jankowski, prezes SL SALOS
Pieszyce. - Bardzo dziękujemy
młodzieży za godne reprezentowanie naszego Stowarzyszenia oraz
miasta i Gminy Pieszyce.
Krzysztof Jankowski
Prezes SL SALOS Pieszyce i Trener

1 Rajd Gór Sowich
W weekend 13 i 14 maja 2017 r. odbył się 1 Rajd Gór
Sowich, którego bazą były Pieszyce.

Fot. W. Hilarski – Podium klasy 3

W Rajdzie wystartowało
70 załóg. Kierowcy mieli do
pokonania w sumie blisko 40 km
na klasycznych odcinkach specjalnych znanych z Mistrzostw
Polski – Kamionki – Przełęcz
Walimska i Przełęcz Woliborska
– Jodłownik. Zawody były drugą
rundą Amatorskiego Rajdowego
Pucharu Ziemi Zachodniej.
Rajd został zorganizowany przez Bielawską Grupę

nr 5 (265) / 2017

Motosport i Gminę Pieszyce.

Klasyfikacja generalna
1. Rajdu Gór Sowich
1. Terlecki / Załużny,
Mitsubishi Lancer Evo 9,
20:43,37
2. Lassak / Koniowy,
Mitsubishi Lancer Evo,
strata do lidera 13,20 s.
3. Wiatrak / Wiatrak,
Subaru Impreza, 46,26 s.
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OGŁOSZENIA ZGM
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1.Zamienię mieszkanie komunalne po remoncie, o
powierzchni 21,43 m2 składające się z 1 pokoju, i poddasza
(podzielonego na kuchnię i łazienkę ) na większe położone również w Pieszycach. Telefon kontaktowy 669-715-150 .
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. Zamienię mieszkanie komunalne na mniejsze. Mieszkanie
znajduje się w Piskorzowie i położone jest na parterze. Składa się
z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju . Powierzchnia
całkowita mieszkania wynosi 72,02 m². Telefon kontaktowy
531-823-083.
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 własnościowe w Kamionkach o pow.
52,50 m2 składające się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wyposażone w c.o + kominek na mniejsze (2 pokoje,kuchnia, łazienka
lub kawalerkę ). Telefon 748365-638.
10.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.
11.Sprzedam mieszkanie przy ulicy Kopernika o pow. 77,90
m2 położone na I piętrze. Telefon kontaktowy 535-307-762.
12.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.
13.Sprzedam mieszkanie własnościowe w Kamionkach położone na II piętrze o pow. 60 m2. Telefon kontaktowy 722-156-221.
14.Sprzedam mieszkanie własnościowe w Piskorzowie
położone na parterze o pow. 34,02 m2. Telefon kontaktowy 723336-816 , 519-599-663.
15.Sprzedam mieszkanie w Pieszycach ( w bloku) o pow.
37,80 m2 , dwupokojowe na 4 piętrze, słoneczne. Telefon 604972-769.
16.Sprzedam działki budowlane: w Rościszowie 48 arów i
18 arów w Pieszycach Środkowych . Telefon 504-755-740.
17.Sprzedam garaż murowany przy ul. Ogrodowej w Pieszycach (przy wieżowcach).25m2 . Cena do uzgodnienia . Telefon.
887-419-915.
18. Zamienię mieszkanie komunalne przy ulicy Zamkowej o
powierzchni 26,38 m2 położone na pierwszym piętrze na większe.
Telefon kontaktowy 729- 410-583 .
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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OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieszycach
z dnia 23.05.2017 roku
o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w
wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pieszycach
zarządzonych na dzień 25.06.2017r.
Na podstawie art. 410 §8 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy ( t. j. Dz. U. z 2017, poz.15), Miejska Komisja
Wyborcza w Pieszycach podaje informację o zarejestrowanych
listach kandydatów na radnych.
Okręg Wyborczy nr 12
Numer 1
- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW BARBARY
KURDZIEL
1. KURDZIEL Barbara Władysława, lat 52, zam.
Pieszyce
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/Andrzej Zwierzyna

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieszycach
z dnia 23.05.2017 roku
w sprawie nieprzeprowadzania głosowania
w okręgu wyborczym nr 12
Na podstawie art. 380 i 381 §1 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011
r. Kodeks wyborczy ( t. j. Dz. U. z 2017, poz.15), Miejska Komisja Wyborcza w Pieszycach podaje do publicznej wiadomości
wyborców co następuje:
1. W wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Pieszycach,
zarządzonych na dzień 25 czerwca 2017 roku, w okręgu wyborczym
nr 12 została zarejestrowana jedna lista kandydatów na radnego,
w związku z tym, na podstawie art. 380 Kodeksu Wyborczego,
głosowania w tym okręgu nie przeprowadza się.
2. Za wybranego na radnego w tym okręgu uznaje się następującego zarejestrowanego kandydata:
z listy nr 1 – KWW BARBARY KURDZIEL
KURDZIEL Barbara Władysława
Przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Andrzej Zwierzyna

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. nieruchomości 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

Zapowiadamy
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