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Bezpieczne Gospodarstwo Rolne
– tytuł dla Grzegorza Pręcikowskiego
Gospodarstwo rolne Grzegorza Pręcikowskiego,
mieszkańca Gminy Pieszyce zdobyło tytuł „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne” w XV edycji Ogólnopolskiego
konkursu na szczeblu regionalnym.
W siedzibie Powiatowego Zespołu
Doradztwa Rolnego w Świdnicy 22
czerwca 2017 r. odbyło się uroczyste podsumowanie XV edycji Ogólnopolskiego
konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo
Rolne” na szczeblu regionalnym.
Komisja w swej ocenie brała pod uwagę
– ład i porządek w obrębie podwórza,
zabudowań i stanowisk pracy, stan
budynków, wyposażenie i stan techniczny
maszyn oraz urządzeń używanych w
gospodarstwie, warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stosowanie, stan i jakość środków ochrony
osobistej, rozwiązania organizacyjne,
technologiczne i techniczne wpływające
na bezpieczeństwo osób pracujących i
przebywających w gospodarstwie oraz
estetykę gospodarstw.

„To właśnie nasze miejsce... to właśnie nasza droga, murek pucha
w rękę pędzimy bez zahamowani” i tymi słowami zakończono pracę
na basenie pieszyckim. Efekt? Jak na taką pierwszą pracę - epicki. Bez
pomocy Artura Świegota nie wyglądało by to tak bosko, jak wygląda
- wielkie thx! Również wielki ukłon w stronę Bartka Malechy oraz
Kamila Mroza za to, że byli z nami od samego początku, wspierali,
doradzali i również pomagali, dlatego ich ksywki również widnieją
na pergaminie twórców. Co będzie dalej? Pokaże czas lecz myślę,

Wśród 20 gospodarstw Komisja wyróżniła:
1. Grzegorza Pręcikowskiego
– Gmina Pieszyce,
2. Tadeusza Harłukowicza
– Gmina Radków,
3. Kazimierza Kunickiego
– Gmina Bystrzyca Kłodzka.
Dodatkowo podziękowanie za pomoc
w organizacji konkursu pn. „Bezpieczne
Gospodarstwo Rolne” od kierownika
Placówki Terenowej KRUS w Wałbrzychu
otrzymała burmistrz Pieszyc Dorota
Konieczna – Enozel.
źródło: www.swidnica24.pl

że Pani Burmistrz Dorota Konieczna Enozel znajdzie dla nas kolejne
zadanko do wykonania. My bawiliśmy się świetnie i cieszymy się,
że mogliśmy pozostawić po sobie jakiś ślad w tym naszym mieście
Pieszyce - do zobaczenia i pozdro na kolejnym muralu.
AmbitnieMłodzi
Mural wykonali: Dominik Mucha, Marcin Bartosik, Kamil Mróz,
Bartek Malecha, Patryk Radecki, Artur Świegot

Wakacje w Jastrzębiej Górze
Jastrzębią Górę, Gdańsk, Hel i Władysławowo, te
wszystkie nadmorskie miejscowości udało się zwiedzić kolonistom podczas tegorocznego wypoczynku z
rówieśnikami z miasta partnerskiego Świecie.
Szkoła Podstawowa nr 1
wraz z Urzędem Miasta i Gminy
w Pieszycach była organizatorem kolonii do Jastrzębiej Góry
dla dzieci i młodzieży. Przez
dziesięć dni najmłodsi na nudę
narzekać nie mogli, wszystko
ze względu na bogaty program
zwiedzania wybrzeża, a także
moc atrakcji przygotowanych
na miejscu dla łącznie pięćdziesięciu kolonistów.
Dzieci miały okazję stanąć
oko w oko z największym
na świecie, bo 34 metrowym
płetwalem błękitnym, a także

dowiedzieć się wielu ciekawych rzeczy o podwodnym życiu morskich stworzeń, a to wszystko dzięki
wycieczce do Ocean Parku
we Władysławowie. Atrakcją
dla wielu kolonistów była
wizyta w Fokarium na Helu,
gdzie foki są na wyciągnięcie
ręki każdego zwiedzającego.
Jednym z punktów pieszyckich
kolonistów był Gdańsk, a tam
zwiedzanie Starego Miasta
wraz z Ratuszem, a także wykonanie pamiątkowej fotografii
przy Fontannie Neptuna, która
stoi na Długim Targu i przy
Pomniku Obrońców Wybrzeża
– Westerplatte.
W samej Jastrzębiej Górze
nie zabrakło ciekawostek.
Koloniści byli w kinie i w
Muzeum Figur Woskowych
oraz na autodromie i w wesołym miasteczku. Brali udział
w akcji „Niestraszki – bezpieczne wakacje”, w spotkaniu
z hodowcą gadów i pajęczaków,
spotkali także przy pracy miejscowych rybaków, którzy przy-
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bliżyli dzieciom swój zawód.
Oprócz tak wielu atrakcji zorganizowano również rozmaite
konkursy, gry i zabawy, chrzest
kolonijny, jak również spacery i
odpoczynek na plaży. Wszyscy
uczestnicy wracali do domu
z nagrodami i pamiątkami z
Jastrzębiej Góry.
Kolonia do Jastrzębiej Góry
została współfinansowana
ze środków budżetu Urzędu
Miasta i Gminy w Pieszycach.
(red.)

Pieszycka przychodnia z KARTĄ SENIORA
Do grona firm i instytucji honorujących KARTY SENIORA dołączyła Przychodnia
Miejska w Pieszycach.
W placówce posiadaczom
kart udzielane są następujące
rabaty:
1) Rabat do 10% na badania laboratoryjne: TSH, PSA,
morfologia, badanie moczu,
oznakowanie poziomu glukozy,
cholesterol;
2) Rabat 10% na zakup oraz
podanie szczepionki: WZW
typ „B”, szczepionki przeciw
grypie;

3) Rabat 10% na zabiegi
rehabilitacyjne;
4) Rabat na wykonanie
prywatnych badań rezonansu
magnetycznego (wysokość
rabatu uzależniona od rodzaju
badania).
Zachęcamy kolejnych
przedsiębiorców do włączenia się do programu. Szczegóły znajdą Państwo w specjalnej zakładce na stronie

„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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www.pieszyce.pl lub na stronie www.glosseniora.pl.

(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. nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym i bezprzetargowym,
3. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy,
4. lokali użytkowych.

Członkowie Związku Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych, przewodniczący Rady Miejskiej
Pieszyc oraz burmistrz Pieszyc zapraszają mieszkańców
gminy Pieszyce na obchody Dnia Wojska Polskiego,
które odbędą się we wtorek 15 sierpnia 2017 r.
Program uroczystości:
11:00 – Msza Święta w kościele pw. św. Antoniego z
Padwy,
12:00 – Przejście na cmentarz parafialny przed Pomnik
St. Ogniomistrza Kazimierza Piwowarczyka,
12:10 – Odsłuchanie hymnu państwowego,
12:15 – Poświęcenie Pomnika St. Ogniomistrza Kazimierza
Piwowarczyka,
12:20 – Okolicznościowe przemówienia,
12:35 – Złożenie wiązanek kwiatów,
13:00 – Przejście do Izby Pamięci Narodowej.
Lucjan Serafin
Prezes ZKRPiBWP

Ryszard Kondrat
Przewodniczący
Rady Miejskiej Pieszyc

Dorota Konieczna-Enozel
Burmistrz Pieszyc

Przed nami Uphill Gór Sowich
Góry Sowie na szeroką skalę znane są z tras pieszych,
rowerowych, a także z tras do narciarstwa biegowego.
Innowacją będą zbliżające się zawody zorganizowane z
myślą o miłośnikach wciąż niszowej dyscypliny sportu,
jaką jest jazda na nartorolkach.

MTB Wielka Sowa
Grand Prix Pieszyc
Niedziela, 20 sierpnia 2017 r.
godz. 10:00 – 16:00
Park miejski w Pieszycach – Góry Sowie
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Szczegóły niebawem na plakatach oraz www.pieszyce.pl
Zapraszamy mieszkańców do parku miejskiego!

W Polsce to wciąż mało
popularna dyscyplina sportu.
Ta forma rywalizacji zalecana
jest zarówno amatorom jak i
zawodnikom wyczynowym.
Dlatego zachęcamy do zapoznania się z regulaminem Cyklu
Vexa Skiroll Tour 2017 i do
sprawdzenia swoich sił w tej
imprezie sportowej.
Zapraszamy zatem do Pieszyc, w sobotę 29 lipca 2017 r.,
gdzie na starcie zawodów (ul.
Kopernika) w wielobarwnych
strojach, z nartorolkami na
swych stopach staną sportowcy,
by przez Kamionki po Przełęcz
Jugowską pokonać dziewięciokilometrowy odcinek Uphillu
Gór Sowich. Trasa zawodów
prowadzi po szerokiej, asfaltowej jezdni wyłączonej z
ruchu pojazdów na czas zawo-

dów. Duża część trasy to asfalt
doskonałej jakości. Trasa w
większości prowadzi przez
las, wśród wysokich drzew
dających osłonę przed słońcem
i wiatrem.
Szczegółowe informacje,
takie jak opis trasy, sposób
przeprowadzenia zawodów, czy
program znajdziecie Państwo
na www.tour.vexa.pl.
Organizatorami zawodów
są: portale nabiegowkach.pl
i nartorolki.pl, MT-SPORT
Marek Tokarczyk oraz Miasto
i Gmina Pieszyce.
Organizatorzy przepraszają
mieszkańców oraz turystów
za utrudnienia w ruchu drogowym, a także zapraszają
wszystkich do kibicowania
zawodnikom.
(red.)

Uphill
Gór Sowich
29 lipca 2017 r.

Długość - 9 km, przewyższenie 450 m
Pieszyce – Przełęcz Jugowska
Przybądź! Wystartuj! Kibicuj!
Szczegóły na www.pieszyce.pl
nr 7 (267) / 2017
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Zadbajmy o kulturę w Pieszycach
Drodzy mieszkańcy!
Zdajemy sobie sprawę, że
okres wakacyjny to czas imprez i
spotkań ze znajomymi na powietrzu. Zwracamy się do Was
jednak z prośbą o zachowanie
porządku w miejscach, w których przebywacie. Czy nie milej
jest spędzać czas w czystym otoczeniu? Będąc w parku, na placach zabaw, orliku, stadionie czy
basenie zadbajmy o urządzenia,
które się tam znajdują. Często

nowe lub świeżo odnowione
szybko ulegają zniszczeniu, za
sprawą jednej nieprzemyślanej
libacji. Pamiętajcie o tym, że my
was widzimy, wiemy co robicie,
zatem uszanujcie pozostałych
mieszkańców, którzy proszą was
o zachowanie kultury osobistej
i przestrzeganie ciszy nocnej.
Sprawmy, by w Pieszycach
żyło się lepiej, pełniej, weselej
lecz z kulturą i wzajemnym
szacunkiem.

Tak jest, a tak może być
Szanowni
Mieszkańcy Pieszyc,
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W związku z powtarzającym się problemem zaśmiecania miasta zwracamy się do
Państwa z prośbą o zagospodarowanie i uporządkowanie
miejsc, w których znajdują się
Wasze pojemniki na odpady.
Każda posesja, czy to prywatna, czy też wspólnota
mieszkaniowa, zobowiązana
jest do posiadania estetycznego i najlepiej zamkniętego pojemnika na odpady.
Niestety rzeczywistość w
naszym mieście jest zupełnie
inna. Szczególnie dotyczy ona

wspólnot mieszkaniowych,
które nie dbają o pojemniki na
odpady, nie lokalizują ich na
terenie użytkowanych działek,
co sprawia, iż wokół ogólnodostępnych pojemników
tworzą się wysypiska śmieci.
W związku z tym będziemy
zwracać się do mieszkańców
naszego miasta z prośbą o
uporządkowanie tego stanu.
Każda wspólnota, każda
posesja prywatna zostanie
zobowiązana do stworzenia
na swoim terenie miejsca,
boksu, najlepiej zamkniętego, w którym zlokalizowany
zostanie pojemnik na odpady

Tak jest...

komunalne. Pozwoli to na
właściwą weryfikację ilości
wyrzucanych odpadów, ograniczy możliwość podrzucania
śmieci przez mieszkańców
innych posesji oraz zdecydo-

Tak może być...

wanie poprawi estetykę miasta
i bezpieczeństwo związane z
niewłaściwym gospodarowaniem odpadami.
UMiG Pieszyce

700 tys. zł dla Gminy Pieszyce
i przedsiębiorców z naszego miasta
Zmiana statusu gminy z miejskiej na miejsko-wiejski
oraz współpraca w ramach Lokalnej Grupy Działania
„Partnerstwo Sowiogórskie” pozwoliła Gminie Pieszyce
na pozyskanie kwoty prawie 7 mln zł. Część z tej puli już
trafiła do przedsiębiorców z terenu Gminy.
Gmina Pieszyce otrzymała
kwotę prawie 240 tys. zł, którą
przeznaczy na remont basenu,
który planowany jest na przyszły rok. Dwóch przedsiębiorców z terenu Gminy Pieszyce
otrzymało dofinansowanie
w kwocie po 80 tys. zł na
otwarcie własnej działalności
gospodarczej. Jeden przedsiębiorca otrzymał kwotę 300 tys.
zł na rozszerzenie prowadzonej
działalności. Wykaz podmiotów, które pozyskały dofinansowanie znajdą Państwo
na stronie www.partnerstwo-sowiogorskie.pl.

Zmiany na basenie
Na wniosek mieszkańców
Gminy Pieszyce na basenie
miejskim w Pieszycach wprowadzane są drobne zmiany.
Utworzony został tor pływacki, a w każdy słoneczny
dzień o godz. 12.00 ratownicy zapraszają na bezpłatną
naukę pływania (dzieci i dorosłych). Zainteresowane osoby
podczas szkolenia mogą
korzystać ze sprzętu, który
został specjalnie zakupiony.
Dodatkowo do dyspozycji
korzystających z basenu są
leżaki i parasole. Dodatkowo
nr 7 (267) / 2017

z inicjatywy ratowników
wodnych prowadzone są
zajęcia z aqua aerobiku.
- Kadra ratowników wraz z
początkiem sezonu letniego
sama zaproponowała poprowadzenie bezpłatnych zajęć
dla wszystkich osób, które
korzystają z basenu miejskiego – informuje Dorota
Konieczna – Enozel, burmistrz Pieszyc. – Oczywiście
nie pozostało mi nic innego,
jak przystać na ten pomysł.
Dodatkowo postanowiliśmy
zakupić sprzęt do nauki pływania, nurkowania, czy sportów

wodnych i siatkówki plażowej, mając nadzieję, że dzięki
temu zajęcia będą cieszyły się
większym zainteresowaniem.
Przed uruchomieniem basenu
w sezonie 2018 dzięki pozyskanym środkom obiekt przejdzie szerszy remont. O planowanych pracach będziemy
Państwa informować, a tymczasem zapraszamy na basen
miejski od poniedziałku do
piątku od godz. 10.00 do
19.00. Cena biletu normalnego wynosi 3,00 zł, a ulgowego 1,50 zł.
(red.)

Aleja w Wojsławicach
aleją poezji Zdzisława Maciejewskiego
Jeżeli zdecydujecie się państwo odwiedzić piękne o każdej porze roku a cudowne
wiosną arboretum w Wojsławicach koło Niemczy, polecam zwiedzenie bardzo szczególnego miejsca – Czereśniowej Alei Poezji poświęconej twórczości pana Zdzisława
Maciejewskiego z Pieszyc.
W dniu 25 czerwca 2017
roku podczas III Święta Czereśni
i VI Warsztatów Sadowniczych
została ona, w obecności zaproszonych gości, pośród których
był starosta powiatu dzierżo-

niowskiego pan Janusz Guzdek
oraz przybyła na to święto do
Niemczy liczna delegacja z
Francji uroczyście otwarta przez
pana Zdzisława, który wraz ze
swoimi wnukami, Kubą i Lidką

przeciął wstęgę i tym samym
zaprosił nas do delektowania się
poezją w otoczeniu wspaniałej
wojsławickiej flory. Sam autor
przeczytał nam dwa z umieszczonych na tablicach po obydwu

stronach alei swoich wierszy.
Przy tej sposobności pragnę
też serdeczne podziękować
pani Ewie Mateusiak - autorce
blogu „Czereśnie w literaturze
i sztuce” ze Stowarzyszenia
Niemcza – Partnerstwo Miast,
która była pomysłodawczynią
tego rodzaju promocji poetyckiej i walnie przyczyniła się do
powstania alei. Wspólnie zapraszamy w ten przepiękny świat
czereśni i poezji w jednym.
Agnieszka Szymańska

Podsumowanie półkolonii letniej w SP nr 1
Przez pierwsze dwa tygodnie wakacji została zorganizowana półkolonia letnia dla czterdziestu uczniów
Szkoły Podstawowej Nr 1 w Pieszycach. Wychowawcami
trzech grup były: Agnieszka Matuszewska, Agata Szel
oraz Joanna Ratuszniak. Piecze nad całością sprawowała Beata Połczyńska – kierownik półkolonii.
W pierwszym dniu gościliśmy zespół Projekcja-EDU z
Wrocławia, aby poprowadził
dla dzieci nietypowe, innowacyjne i kreatywne warsztaty z
programowania robotów Jimu
– zabawki 2017 roku. Zajęcia
okazały się hitem dla młodych
podopiecznych. W trakcie półkolonii dzieci były uczestnikami wielu wycieczek tj. do
Minieurolandu w Kłodzku czy
Muzeum Górnictwa w Nowej
Rudzie. Ogromną frajdę sprawił dzieciom wyjazd do Parku
Trampolin ”JUMP WORLD”
oraz na Plac Zabaw „LOOPY’S
WORLD” we Wrocławiu, gdzie
mogły oddać się współzawodnictwu sportowemu. Pracownik
Sanepidu w Dzierżoniowie w
trakcie wypoczynku przeprowadził szkolenie profilaktyczne
„Bezpieczne wakacje nad wodą

i w górach”. Dużym powodzeniem cieszyły się również:
wizyta na basenie Aquarius w
Bielawie, w kinie Cinema 3D
w Świdnicy oraz dwie wizyty w
McDonald’s połączone z zabawami pod kierunkiem animatorów. Wspaniałych wrażeń dostarczył uczestnikom wyjazd do
Wioski Indiańskiej Pocahontas
we Wrocławiu. Ze względu
na zmieniająca się pogodę nie
mogliśmy skorzystać z basenu
miejskiego w Pieszycach, w
zamian odwiedziliśmy Plac
Zabaw „Bajkowy Świat” w
Dzierżoniowie. W ostatnim dniu
odbył się wyjazd do Kamionek
na „Piknik w Górach Sowich”.
Pod opieką pana Krzysztofa
Tuleja i jego współpracownic udaliśmy się na wycieczkę
„Sentymentalną ścieżką”.
Młodsze dzieci poznały faunę
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i florę Parku Krajobrazowego
Gór Sowich. Gry i zabawy na
świeżym powietrzu zakończyło
wspólne ognisko.
Podczas dwutygodniowego
wypoczynku wszystkie dzieci
sprawowały się dobrze i chętnie
uczestniczyły we wspólnym,
aktywnym spędzaniu wolnego
czasu. Co roku półkolonie cieszą
się dużym zainteresowaniem,
gdyż dzieci pod profesjonalną
opieką, w sposób atrakcyjny i
aktywny spędzają czas wolny
od nauki. Ze stacjonarnej formy
wypoczynku korzystają przede
nr 7 (267) / 2017

wszystkim dzieci młodsze, które
często nie są jeszcze gotowe na
dłuższe rozstanie z rodzicami i
udział w formie wyjazdowej,
dlatego półkolonie stanowią
ogromną pomoc w organizacji
opieki nad dziećmi w czasie
wolnym od nauki. Całość nie
byłaby możliwa bez wsparcia finansowego i materialnego wielu osób i instytucji.
Za wszelką pomoc dziękuję w
imieniu swoim i dzieci.
Beata Połczyńska
- kierownik półkolonii

Rościszów z nowym placem zabaw
Zakończył się pierwszy etap budowy placu zabaw
w Rościszowie, który mieści się tuż obok filii Miejskiej
Biblioteki Publicznej – Centrum Kultury (Rościszów 51a).
Od lipca 2017 r. najmłodsi mieszkańcy sołectwa mogą
korzystać z trzech urządzeń przeznaczonych do zabawy.
Pierwszy etap budowy
placu zabaw obejmował
ogrodzenie terenu, jak również częściowe wykonanie

nawierzchni bezpiecznych,
zamontowanie stojaków
rowerowych, koszy na śmieci
i nasadzenie krzewów od

Dzieje się
Botwina wymiana sieci i nowa nakładka
To kolejna ulica na której WiK wykonał już sieć kanalizacyjną.
Mieszkańcy ul. Botwina zgłaszali nam również problem z wodą i
gazem. Po zbadaniu sprawy i zasięgnięciu informacji w WiK oraz
Gazowni okazało się, że instalacja wodna i gazowa są rzeczywiście
w bardzo złym stanie technicznym. W związku z tym miastu udało
się porozumieć z przedstawicielami WiK i Gazowni w sprawie
wymiany tych sieci. Nastąpi to do końca września 2017 roku. Po
zakończeniu tych prac Gmina przystąpi do wymiany nakładki
asfaltowej na całej długości i szerokości ul. Botwina.

Ulica Boczna i nowa nakładka
W związku z wcześniejszymi apelami mieszkańców ulicy
Bocznej co do złego stanu nawierzchni drogi podjęliśmy decyzję
o wykonaniu nakładki asfaltowej na całej szerokości drogi w
ulicy Bocznej.

6 Ulica Hermana

W związku z otrzymanym dofinansowaniem z Urzędu
Marszałkowskiego województwa dolnośląskiego oraz rozstrzygniętym przetargiem do dnia 30.09 2017 roku zostanie wykonana
nawierzchnia asfaltowa na odcinku 400 m – od Domu Działkowca
w kierunku Bielawy. Odcinek ulicy Hermana w obszarze osiedla
wraz z kanalizacja deszczową i nakładką asfaltową planujemy
wykonać do końca roku 2017.
Wykonaliśmy również remont mostów w ulicy Świdnickiej
70 oraz Kopernika 117.

Dbamy o środowisko
Od kilku miesięcy powadzimy na terenie miasta intensywne
prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Są jednak na
terenie naszej gminy miejsca, gdzie ze względów technicznych
lub w związku z nieopłacalnością takiego przedsięwzięcia kanalizacja miejska a także sieć wodociągowa nie powstaje. Dotyczy to
głównie miejscowości wiejskich. Dbając o równomierny rozwój
miasta oraz o nasze otoczenie i środowisko stworzyliśmy program
dofinansowania budowy przydomowych studni i oczyszczalni
ścieków. W tym roku na ten cel przeznaczyliśmy w sumie kwotę
100 tyś zł. Do tej pory z programu skorzystało 13 gospodarstw
domowych.
Dbając o powietrze, którym oddychamy uruchomiliśmy program dofinansowania wymiany ogrzewania z tradycyjnego na
ekologiczne przeznaczając na ten cel kwotę 50 tys. zł. Do tej pory
z programu skorzystało 18 gospodarstw domowych. To znaczy, że
te 12 kominów przestanie dymić w okresie grzewczym.
(opr.)
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strony drogi wojewódzkiej.
Zamontowano także zjeżdżalnię, huśtawkę wahadłową,
która jest idealnym urządzeniem dla dzieci w wieku 7-15
lat i konika na sprężynach dla
dzieci młodszych. Zadanie
finansowane było z budżetu
Gminy Pieszyce i wyniósł
blisko 50.000 zł.

W roku 2018 r. odbędzie
się drugi etap, który zawierać
będzie: zamontowanie ławek,
budowę chodników, wykonanie trawników oraz stworzenie
kolejnych miejsc zabaw dla
dzieci. Ta część ma kosztować
60.000 zł.
(red.)

Bukowińskie spotkania,
także w Pieszycach
„Bukowińskie Spotkania” to festiwal folklorystyczny
promujący kulturę Bukowiny, którego głównym zadaniem jest popularyzacja i ochrona elementów tradycyjnej kultury Bukowińczyków zamieszkałych na terenie
Dolnego Śląska.
Założenia Festiwalu obejmują nie tylko prezentację bogatego
folkloru wielonarodowościowego regionu, jakim do dziś pozostaje
Bukowina, ale także jej fenomenu społecznego i kulturowego
opartego na tolerancji i dobrosąsiedztwie, który zjednał jej przydomek „Małej Europy”, czy „Szwajcarii Wschodu”. „Bukowińskie
Spotkania” to jeden z największych festiwali folklorystycznych
w Europie.

OGŁOSZENIA ZGM
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 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.
12.Sprzedam mieszkanie własnościowe w Kamionkach położone na II piętrze o pow. 60 m2. Telefon kontaktowy 722-156-221.
13.Sprzedam mieszkanie własnościowe w Piskorzowie
położone na parterze o pow. 34,02 m2. Telefon kontaktowy 723336-816 , 519-599-663.
14.Sprzedam mieszkanie w Pieszycach ( w bloku) o pow.
37,80 m2 , dwupokojowe na 4 piętrze, słoneczne. Telefon 604972-769.
15.Sprzedam działki budowlane: w Rościszowie 48 arów i
18 arów w Pieszycach Środkowych . Telefon 504-755-740.
16.Sprzedam garaż murowany przy ul. Ogrodowej w Pieszycach (przy wieżowcach).25m2. Cena do uzgodnienia . Telefon.
887-419-915.
17.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.
18.Sprzedam mieszkanie przy ulicy Kopernika , położone
na parterze o pow. 63,24 m2. Telefon kontaktowy 509-908-215.
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.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał opracowany przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” informuje, iż w dniach 04 - 18 maja 2017r. przeprowadziła nabór
wniosków dla osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia
finansowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - poddziałanie
19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Wnioskodawcami byli przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne
chcące rozpocząć działalność gospodarczą, Jednostki Samorządu
Terytorialnego oraz NGO. Pula środków w tym naborze wynosiła
łącznie 3 650 000,00 zł.
Nabór został ogłoszony na działania:
• Rozwój podmiotów gospodarczych
• Wspieranie tworzenia nowych podmiotów
• Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych oraz edukacja przyrodnicza i klimatyczna
• Tworzenie i rozwijanie oferty promocyjnej regionu w oparciu
o zasoby lokalne Gór Sowich
• Budowa, remont, wyposażenie obiektów i miejsc związanych
z rozwojem obszaru w oparciu o lokalne zasoby
• Budowa, remont, wyposażenie obiektów i miejsc służących
rozwojowi społeczności lokalnej
W dniach 06.06.2017r., 20.06.2017r. oraz 27.06.2017r. odbyły
się posiedzenia Rady, na których dokonano oceny i wyboru wniosków do finansowania.
Gratulujemy Wnioskodawcom, którzy zostali wybrani do
finansowania i życzymy jak najszybszej realizacji celów. Tych,
którzy mieli mniej szczęścia zapraszamy do ponownego składania
wniosków w kolejnych naborach jeszcze w tym roku.
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
ul. Dworzec PKP 1/3, 58-321 Jugowice, Tel. 74 87 16 150

Sukces Tomasza Fiksa
w zawodach LoginLab
Tomasz Fiks zwyciężył w 33
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14 – 16 lipca br.
Na profilu facebookowym
Tomasz Fiks Personal TrainingTFPT czytamy: Tak naprawdę
niewiele brakowało, bym zrezygnował ze startu. Tydzień
wcześniej miałem startować w
Battle of Europe, ale problemy
zdrowotne zakończone kuracją
antybiotykami wykluczyły mnie
ze startu. Byłem załamany.
Myślałem, że całe przygotowania poszły na marne. Z pewnością siebie bliską zera postanowiłem jednak spróbować.
I opłaciło się. Wygrałem z dużą
przewagą, ale nie znaczy to
wcale, że było łatwo. 3 dni
walki o każde powtórzenie czy
sekundę z grupą bardzo mocnr 7 (267) / 2017

nych zawodników. Chciałbym
pogratulować i podziękować
wszystkim startującym w mojej
kategorii 35+! Pracujemy więc
dalej. To dopiero początek!!!
Serdecznie gratulujemy i
życzymy kolejnych sukcesów.
(red.)
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Organizator: Urząd Miasta i Gminy Pieszyce
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