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Największa inwestycja z udziałem środków zewnętrznych
w historii Pieszyc przed nami
2017 rok w Gminie Pieszyce zakończył się
bardzo ważnym wydarzeniem. Burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna-Enozel w imieniu Gminy
Pieszyce podpisała umowę na budowę budynku
żłobka wraz z demonstracyjnym budynkiem przedszkola w Pieszycach.
Umowa została
podpisana w systemie
zaprojektuj i wybuduj,
co oznacza, że po stronie
wykonawcy inwestycji –
firmy Prefabrykat Sp. z
o.o. będzie wykonanie nie
tylko prac budowalnych,
ale także przygotowanie
niezbędnej dokumentacji,
w tym m.in. opracowanie
projektu budowlanego
wraz z uzyskaniem
pozwolenia na budowę,
wykonanie robót
budowlanych oraz
uzyskanie pozwolenia
na użytkowanie obiektu.
Koszt realizacji
całego zadania to
9 647 816,01 złotych.
6 281 241,96 złotych pochodzi z dofinansowania z
Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPO WD)
2014-2020. Gmina ze swojego budżetu pokryje koszty w
wysokości 3 366 574,05 złotych.
- To dla nas kolejne bardzo ważne zadanie. Udało nam się
pozyskać duże środki z Unii Europejskiej na budowę nowego
obiektu szatniowo-socjalnego na stadionie i basenie miejskim, teraz sfinalizowaliśmy kwestię budowy przedszkola
i żłobka – wylicza burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna-Enozel. - Na te cele ze środków Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego pozyskaliśmy
w sumie 8.066.822,10 złotych. Dziś stoimy przed faktem
realizacji w Pieszycach inwestycji za najwyższą dotychczas
kwotę z równie dużą dotacją z zewnątrz.
Budynki obecnego Przedszkola Publicznego nr 2, które
nie spełniają dziś bardzo wygórowanych wymagań dla
obiektów użyteczności publicznej, przeznaczone zostaną
na mieszkania komunalne.

Część żłobkowa liczyć ma około 550 m2, a przedszkola
około 1570 m2. Budynek zostanie wybudowany powyżej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Pieszycach, za budynkiem
przy ulicy Ogrodowej 25 i będzie to bardzo nowoczesny
i niskoenergetyczny obiekt spełniający potrzeby naszych
mieszkańców. Obiekt będzie dostosowany dla osób
niepełnosprawnych, a
jego demonstracyjność
będzie polegała na
niskim zużyciu energii
cieplnej.
Czy uda się
sfinalizować budowę
jeszcze w tym roku
przed końcem kadencji
samorządu, aby nie
powtórzyła się np.
historia hali sportowej
Zespołu Szkół, gdzie
gołe mury straszyły
przez wiele lat? Wstępnie zakończenie
robót budowlanych
planujemy na koniec
2018 roku – informuje
burmistrz Dorota
Konieczna-Enozel. – Jeżeli jednak wydarzy się coś
nieprzewidzianego, będę chciała dokończyć budowę zgodnie
z planem w kolejnej kadencji 2018 – 2022.
(red.)

Nowy rozkład jazdy ZKM Bielawa Korekta kursów i uwagi przekazane
do Zakładu Komunikacji Miejskiej
Komunikacja miejska w zainteresowanie komunikacją
dotychczasowej formule funk- miejską na przełomie ostatnich w Bielawie

cjonowała przez ostatnie 10 lat.
Od tego czasu wiele zmieniło
się w strukturze osób korzystających z komunikacji miejskiej
oraz zapotrzebowaniu na nią.
Zmniejszyła się ilość dzieci i
młodzieży dojeżdżającej do
szkół oraz ilość osób dojeżdżających takim środkiem
transportu do pracy. Spowodowało to konieczność dokonania
zmian w przetargu ogłoszonym
na kolejne 10 lat funkcjonowania wspólnej komunikacji
miejskiej.

10 lat.

Błędy w rozkładach
jazdy ZKM
Dzięki Państwa interwencji Gmina Pieszyce zwróciła
Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Bielawie, organizatorowi komunikacji miejskiej na
terenie Pieszyc, Dzierżoniowa
i Bielawy uwagę na błędy w
rozkładach jazdy. Dodatkowo
ZKM Bielawa został zobowiązany do ponownego zaktualizowania nieprawidłowo roz-
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Gmina Pieszyce dofinansowuje wspólną komunikację
miejską w 50% kwotą około
1 200 000 zł rocznie, co stanowi
około 10% dochodów własnych
gminy. Komunikacja miejska
jest tworzona z myślą o większości mieszkańców naszego
miasta i na pewno, z czego
zdajemy sobie sprawę, nie
spełni wszystkich indywidualnych oczekiwań. Poprzednie
analizy wykazały konieczność
ograniczenia kursu linii nr 16
z uwagi na dublowanie kursu
linii 15 i wspomniane mniejsze

mieszczonych rozkładów jazdy
na pieszyckich przystankach.
Zebraliśmy również Państwa sugestie odnośnie modyfikacji rozkładów poprzez
opóźnienie lub przyspieszenie
niektórych kursów i przekazaliśmy je ZKM Bielawa. Obok
publikujemy listę zatwierdzonych zmian i uwag przekazanych przez Państwa, które
zostały wprowadzone w ZKM
Bielawa.
Urząd Miasta i Gminy
Pieszyce
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1. Kurs linii nr 15 (roboczy)
z przystanku Pieszyce Urząd
Miasta o godzinie 6:33 kier.
Dzierżoniów został przesunięty
na godzinę 6:43.
2. Kurs linii nr 15 (roboczy)
z przystanku Dzierżoniów Piłsudskiego o godzinie 17:52 kier.
Kamionki został przesunięty na
godzinę 18:12.
3. Dołożono kurs linii nr 22
(roboczy) z przystanku Dzierżoniów Piłsudskiego o godzinie
17:49 kier. Bratoszów II.
4. Kurs linii nr 15 (sobota)
z przystanku Pieszyce Urząd
Miasta kier. Dzierżoniów został
przesunięty z godziny 21:43 na
godzinę 21:33.
Zmianie uległy również następujące kursy:
- linii nr 15 z przystanku Pieszyce Urząd Miasta o godzinach:
z godziny 18:23 na godzinę 18:18,
z godziny 19:33 na godzinę 19:23,
z godziny 20:38 na godzinę 20:28.
- kurs linii nr 15 z przystanku
Pieszyce Urząd Miasta o godzinie
21:33 przedłużono do dworca
PKP przez przystanek Dzierżoniów Piłsudskiego.
- dodano wjazd z przystanku
Dzierżoniów dworzec PKP
kier. Dzierżoniów Piłsudskiego
(odjazd z przystanku Dzierżoniów
Piłsudskiego godzina 22:02).
5. Kurs linii nr 21 (roboczy)
z przystanku Rościszów I kier.
Dzierżoniów został przesunięty
z godziny 19:02 na 19:12.
6. W celu przyspieszenia
kursu linii nr 21 (roboczy) z
przystanku Pieszyce Bielawska
kier. Rościszów z godziny 8:01
na 7:55 zmianie uległ kurs linii
nr 21 z przystanku Rościszów
IV kier. Dzierżoniów z godziny
7:20 na 7:12.
7. Kurs linii nr 15 (niedziela) z
przystanku Pieszyce Urząd Miasta
kier. Dzierżoniów przesunięto z
godziny 12:43 na godzinę 12:48.

8. W celu przyspieszenia
kursu linii nr 15 (niedziela) z przystanku Pieszyce Urząd Miasta
kier. Dzierżoniów z godziny 10:13
na godzinę 10:07 oraz kursu linii
nr 15 z przystanku Pieszyce Urząd
Miasta kier. Kamionki z godziny
12:02 na 11:30 dokonano następujących zmian:
• Kurs linii nr 15 z Kamionek
kier. Dzierżoniów przesunięto z
godziny 10:00 na 9:55 oraz przedłużono w/w kursu do dworca
PKP,
• Przyspieszono kurs linii nr
15 z przystanku Kamionki III kier.
Dzierżoniów z godziny 11:15 na
godzinę 11:00,
• Przesunięto kurs linii nr 15 z
przystanku Pieszyce Urząd Miasta
z godziny 12:02 na godzinę 11:47.
9. W celu przyspieszenia
kursu linii nr 15 (roboczy) z przystanku Pieszyce Urząd Miasta
kier. Dzierżoniów z godziny
8:43 na 8:33 zmianie uległ kurs
z przystanku Kamionki III kier.
Dzierżoniów z godziny 8:30 na
godzinę 8:20.
10. Kurs linii nr 15 (roboczy)
z przystanku Pieszyce Urząd
Miasta kier. Dzierżoniów o godzinie 15:50 przedłużono do przystanku Dzierżoniów dworzec PKP
przez przystanek Dzierżoniów
Piłsudskiego.
11. Kurs linii nr 21 (roboczy)
z przystanku Dzierżoniów Kilińskiego o godzinie 22:14 przedłużono przez strefę ekonomiczną.
12. Kurs linii nr 22 (sobota) z
przystanku Dzierżoniów dworzec
PKP o godzinie 8:55 kier. Bratoszów II przeprowadzono przez
Piskorzów oraz Pieszyce.
13. Wprowadzono zmianę
dotyczącą przedłużenia kursu linii
nr 15 (niedziela) o godzinie 7:06
kier. Kamionki III z przystanku
Dzierżoniów dworzec PKP przez
miasto Dzierżoniów.

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.

Przychodnia w Pieszycach będzie rozbudowana.
Dzięki pieniądzom z Unii Europejskiej
Nie tylko nie została zamknięta czy sprywatyzowana, jak się obawiano, ale będzie
rozbudowywana! Przychodnia Miejska w Pieszycach pozyskała z Unii Europejskiej
prawie 5 000 000 złotych na rozbudowę i nadbudowę obiektu.
Inwestycja współfinansowana będzie ze środków Priorytetu 6 Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego 2014-2020.
Projekt zakłada rozbudowę
i wyposażenie w sprzęt
medyczny oraz system infor-

czonych w szpitalach. Efektem
realizacji projektu będzie dobudowanie do istniejącego budynku
nowej 4-kondygnacyjnej część i
dwóch kondygnacji nad istniejącym budynkiem. Poza pracami
budowlanymi, planowany jest
zakup sprzętu i wyposażenia do

- parter - basen i pomieszczenia rehabilitacyjne;
- I piętro – poradnie specjalistyczne, m.in. geriatryczna,
chirurgiczna, onkologiczna;
- II piętro – sala zabiegowa;
- III piętro – pomieszczenia
rehabilitacyjne.

Nie tylko nie została zamknięta czy sprywatyzowana,
jak się obawiano, ale będzie rozbudowywana!

matyczny przychodni, w celu
poszerzenia dostępności usług
medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej
(POZ) oraz ambulatoryjnej
opieki specjalistycznej (AOS).
- Dzięki inwestycji zostaną
utworzone nowe strefy opieki
nad pacjentami, np.: poradnia geriatryczna działająca w
zakresie ambulatoryjnej i środowiskowej opieki geriatrycznej,
gabinety specjalistyczne chirurgiczny, onkologiczny, leczenia
bólu, rehabilitacyjny oraz sala
zabiegowa będąca dopełnieniem
dla poradni specjalistycznych i
POZ, których pacjenci potrzebują leczenia zabiegowego możliwego do przeprowadzenia poza
oddziałami szpitalnymi – informuje Jerzy Wester, dyrektor
SP ZOZ Przychodni Miejskiej
w Pieszycach. - Realizacja projektu umożliwi przeniesienie
części usług zdrowotnych świad-

nowopowstałych pomieszczeń
oraz wykonanie systemu informatycznego umożliwiającego
przepływ danych i informacji o
pacjencie pomiędzy podmiotami
współpracującymi.
We wrześniu 2017 r. Przychodnia podpisała umowę na
inżyniera kontraktu oraz nadzory budowlane. 5 grudnia 2017
r. ogłosiła również przetarg na
wykonanie inwestycji. Termin
składania ofert upłynął 5 stycznia 2018 roku. Wpłynęły trzy
oferty, a obecnie trwa ich ocena.

Co nowego powstanie
w przychodni?
Zakres prac obejmuje dobudowanie do istniejącego budynku
przychodni nowej czterokondygnacyjnej części oraz nadbudowanie istniejącego budynku
przychodni dwiema kondygnacjami. Zagospodarowanie dobudowy będzie następujące:

Nowe powierzchnie w nadbudowanej części przeznaczone zostaną na:
- II piętro – sala treningu
relaksacyjnego i muzykoterapii
jak elementy poradni geriatrycznej wraz z pomieszczeniem dla koordynatora opieki
środowiskowej ;
- III piętro – poradnia leczenia bólu, poczekalnia, poradnia
rehabilitacyjna, pomieszczenia
na zabiegi elektroterapeutyczne
na potrzeby poradni leczenia
bólu, a pozostała powierzchnia
piętra przeznaczona na rehabilitację; hydroterapię, sale
ćwiczeń.
Prace prowadzone będą od
lutego 2018 r. do czerwca 2019
r. Wartość całego projektu to
7 869 728,11 zł. Wartość dofi-
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nansowania z Unii Europejskiej
to 4 982 354,26 zł. Przychodnia
z własnego budżetu dołoży do
inwestycji 2 887 373,85 zł.

Powracające pytania
o nocą i świąteczną
opiekę
Wracają pytania dotyczące
nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej realizowanej przez
Przychodnię Miejską w Pieszycach od 2011 roku. Umowa
Przychodni z Narodowym
Funduszem Zdrowia na lata
2013 – 2015 wprowadzała
dodatkowe wymagania, które
wraz z nieregulowaną przez
lata stawką świadczenia tej
usługi powodowały sytuację,
że Przychodnia musiała dokładać do tego kontraktu zbyt
dużo pieniędzy. Umowa przestała obowiązywać 30 czerwca
2016 r.
- Zasadniczą jednak przyczyną podjęcia przez kierownictwo Przychodni Miejskiej
w Pieszycach decyzji o niepodpisaniu kolejnego aneksu
przedłużającego czas trwania
umowy był brak lekarzy chętnych do pracy w dni wolne,
niedziele i święta – wyjaśnia
i przypomina Jerzy Wester
– Dyrektor SP ZOZ Przychodni Miejskiej w Pieszycach. - Rezygnacja z nocnej i
świątecznej opieki zdrowotnej
dotyczyła tylko tego jednego
kontraktu i wynikała wyłącznie
z rachunku ekonomicznego,
a zwłaszcza z braków kadrowych niezależnych od przychodni, a placówka w kolejnych latach przynosi dodatni
wynik finansowy. Obecnie
nocna i świąteczna opieka
może być świadczona jedynie przez szpitale należące
do tzw. „sieci szpitali”.
Dzięki
rozbudowie
i
poszerzeniu zakresu świadczonych usług Przychodnia
Miejska w Pieszycach będzie
mogła realizować swój cel,
czyli świadczenie usług dla
mieszkańców na jak najwyższym poziomie.
(red.)
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100 lat Pana Władysława Żydaczewskiego
100 lat życia to piękny
wiek, nacechowany szczególną
wartością, którą tworzyły lata
doświadczeń, naznaczone blaskiem i cieniem codziennego
życia. To wielka skarbnica
prawdy, a także źródło nadziei,
z której korzystały, czerpiąc
wiedzę i dojrzałość najdroższe
Pana osoby.
Życzę Panu życiowej
pomyślności, aby każda
chwila była dla Pana powodem do szczęścia i uśmiechu.
Tak dostojny Jubileusz jest
powodem do dumy mieszkań-
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ców i władz samorządowych
Gminy Pieszyce. To dla mnie
wyjątkowa okazja, by złożyć
osobiście na Pana ręce gratulacje oraz życzenia, przede
wszystkim zdrowia, bo jest ono
cenniejsze od innych bogactw
tego świata.
Niech ten dzień będzie
dla Pana doskonałą okazją do
wspomnień, które sprawią Panu
wiele radości.
Burmistrz Miasta
i Gminy Pieszyce
Dorota Konieczna – Enozel

Pieniądze dla organizacji
pozarządowych przyznane

Podsumowanie Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy 2018

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert
ogłoszonego Zarządzeniem Nr 265/2017 Burmistrza
Miasta Pieszyce na realizację n/w zadań publicznych
przyznano następujące dofinansowania. Na zadanie pn.:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zakończyła
się 14 stycznia wieczorem, chociaż na ostateczny
ogólnopolski wynik będzie trzeba jeszcze poczekać.
Cała Polska grała dla noworodków, a wraz z nią Gmina
Pieszyce.

1. Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dla Związku
Kombatantów RPiBWP, Zarząd
Koła Miejskiego w Pieszycach
– 5000 zł,
2. Ochrona i promocja zdrowia oraz działania na rzecz osób
niepełnosprawnych z w/w zakresu
dla Polskiego Stowarzyszenia na
rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Dzierżoniowie – 2400 zł,
3. Działalność na rzecz osób w
wieku emerytalnym dla Polskiego
Związku Emerytów, Rencistów i
Inwalidów – Zarząd Rejonowy w
Pieszycach – 5000 zł,
4. Działalność na rzecz dzieci
i młodzieży, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży dla Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki,
Sióstr Zakonnych, Dom Zakonny
w Pieszycach – 3000 zł oraz Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu
Szkół im. Ks. Jana Dzierżonia w
Pieszycach w kwocie 1900 zł,
5. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej:
a) Wspieranie działań klubów
sportowych w zakresie piłki
nożnej, prowadzenie szkolenia
sportowego, udział dzieci, młodzieży i seniorów z Gminy Pieszyce w meczach, turniejach,
obozach sportowych dla Miejskiego Klubu Sportowego MKS
„Pogoń” Pieszyce – 70 000 zł oraz
dla Ludowego Klubu Sportowego

„Boxmet” Piskorzów – 21 000 zł,
b) Udział dzieci i młodzieży
z Gminy Pieszyce w zajęciach
tenisa stołowego i piłki siatkowej
oraz w igrzyskach młodzieży
dla Stowarzyszenia Lokalnego
Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL „SALOS” RP w kwocie
9528 zł,
c) Udział dzieci i młodzieży
z Gminy Pieszyce w treningach i
turniejach zapaśniczych jiu-jitsu
dla Uczniowskiego Ludowego
Klubu Sportowego „SOWA” w
kwocie 11000 zł,
d) Wspierania działań związanych z organizacją imprez w
sezonie lotowym dla Polskiego
Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych – sekcja Pieszyce w
kwocie 3000 zł,
e) Wspieranie działań sportowych propagujących zdrowy i
aktywny tryb życia wśród mieszkańców Gminy Pieszyce dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły im.
Ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach
w kwocie 2000 zł,
6. Ekologia i ochrona zwierząt
oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego dla Stowarzyszenia
Inicjatyw Obywatelskich w Bielawie w kwocie 1500 zł.
Łącznie w 2018 r. na realizację
wszystkich zadań z zakresu zadań
publicznych Gmina Pieszyce
przeznaczyła dla organizacji pozarządowych kwotę w wysokości
135 328 zł.
(red.)
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Podsumowując mini-finały,
zebrana kwota okazuje się
bardzo pokaźna. W środę 10
stycznia 2018 r. Przedszkole
Publiczne nr 2 z dziećmi i
rodzicami w swoim mini-finale zebrało 838,68 zł, natomiast Niepubliczna Szkoła
Podstawowa 745,35 zł. W
piątek 12 stycznia w Szkole
Podstawowej nr 1 padła suma
3589,26 zł, co daje łączną kwotę
z samych finałów 5173,29 zł.

Walka o Tytuł Honorowego
Gospodarza Wieży Widokowej
na Wielkiej Sowie trwała
do ostatnich minut aukcji i
zakończyła się kwotą 4049
zł. Honorowym gospodarzem obiektu na sezon 2018
ponownie została firma Cooper
Standard z Dzierżoniowa.
Łącznie w Gminie Pieszyce
na rzecz WOŚP zebrano kwotę
9222,29 zł.
(red.)

Deklaracja Sudecka podpisana
Blisko 100 samorządowców z całego Dolnego Śląska podpisało w grudniu 2017 r.
„Deklarację Sudecką 2030”. Deklaracja została również podpisana przez Burmistrza
Pieszyc Dorotę Konieczną – Enozel.

Czym jest
Deklaracja Sudecka?
Jest to potwierdzenie woli
podjęcia przez 98 samorządów
wspólnych działań dla poprawy
warunków życia mieszkańców
i szybszego rozwoju gospodarczego tej części regionu.
Deklaracja wyraża wolę współpracy na rzecz poprawy warunków rozwoju społeczno-gospodarczego i życia mieszkańców,
a także zobowiązanie do prac
nad wspólnym planem modernizacji zwanym „Strategią
Rozwoju Sudety 2030”.
Włączenie jej jako integralnej części do strategii całego
województwa dolnośląskiego
pozwoli na skuteczniejsze ubieganie się przez gminy o środki
finansowe z budżetu państwa i
Unii Europejskiej.

Skąd pomysł
na podpisanie
Deklaracji Sudeckiej?
– Gminy i miasta leżące
na południu województwa
dolnośląskiego zauważają
problem z lokalizacją pieniędzy z Unii Europejskiej –
wyjaśnia Dorota Konieczna –
Enozel – burmistrz Pieszyc.
– Deklaracja Sudecka w sprawie współpracy samorządów
południa i zachodu Dolnego
Śląska dla poprawy warunków
rozwoju społeczno - gospodarczego i życia mieszkańców,
jest konsekwencją ustaleń,
których dokonano podczas
spotkania jeszcze w ubiegłym
roku przez przedstawicieli
subregionu wałbrzyskiego i
jeleniogórskiego w Kamiennej Górze. Samorządowcy
podkreślali nierówny rozwój
południa naszego województwa w stosunku do rejonów
północnych. Dysproporcje
obserwowane są w wielu dziedzinach życia – dochodach,
komunikacji, infrastrukturze
czy zamożności. Odzwierciedlają to również statystyki.
Problem ten został trafnie

zdiagnozowany pod hasłem
„Dolny Śląsk dwóch prędkości”, które coraz mocniej funkcjonować zaczyna w języku
powszechnym.
Wykorzystując potencjał
ludzki, gospodarczy i społeczny sygnatariusze dokumentu deklarują pracę nad
stworzeniem wspólnego
planu modernizacji, zwanego
„Strategią Rozwoju SUDETY
2030”. Dokument ten ma
być podstawą do przygotowania specjalnego Programu
Operacyjnego dla tej części
Polski.

Istotna poprawa
do 2030 roku
Celem podjętych działań
jest uzyskanie do 2030 r.
istotnej poprawy w kluczowych dziedzinach wyznaczających tempo rozwoju,

poprzez między innymi:
likwidację wykluczenia
komunikacyjnego - zbudowanie efektywnego przyłączenia do systemu dróg
ekspresowych oraz autostrad

w Polsce i w Europie (drogi
S8, S3, droga krajowa nr 5,
łączniki do autostrad, dróg
ekspresowych i krajowych);
poprawę jakości sieci dróg
wojewódzkich, powiatowych
i gminnych, umożliwiających normalną komunikację
wewnątrz obszaru; rewitalizację istniejącej sieci połączeń kolejowych oraz udział
w projekcie rozwoju kolei
dużych prędkości; rewitalizację fizyczną i społeczną
zdegradowanych obszarów
regionu; rozwój usług turystycznych oraz sektora rolno
- spożywczego opartego o
zasady produkcji zdrowej
żywności; zrównoważony
rozwój obszarów miejskich i
wiejskich; likwidację wszystkich zagrożeń ekologicznych,
w tym redukcję niskiej emisji
na całym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem
gmin o statusie uzdrowisk.
Dokument podpisany
został przez przedstawicieli
samorządów z południowej
i zachodniej części Dolnego
Śląska, reprezentujący mieszkańców Przedgórza Sudeckiego i Sudetów (byłych
województw wałbrzyskiego i
jeleniogórskiego).
(opr./red.)

U Emerytów
W dniu 15.12.2017 r. w siedzibie Związku
Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Pieszycach odbyło się spotkanie opłatkowe.
Na spotkanie licznie przybyli członkowie
związku oraz zaproszeni goście.
Spotkanie przebiegało w
świątecznej atmosferze, wszyscy połamali się opłatkiem,
składając sobie nawzajem
życzenia świąteczne i noworoczne.
Były potrawy wigilijne,
które bardzo wszystkim smanr 1 (273) / 2018

kowały, śpiewano wspólnie
kolędy, które przygrywał melodie na akordeonie Pan Józef
Książek
Przewodnicząca ZERiI
Elżbieta Pluta
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Budżet Gminy Pieszyce na rok 2018
Budżet Gminy przyjęty został przez Radę Miejską
podczas sesji 28 grudnia 2017 r. uchwałą budżetową
nr XL/272/2017.
- Dochody - 36.991.029,00 zł
- Wydatki - 38.824.829,00 zł w tym:
a) bieżące 29.325.829,00 zł
b) majątkowe (inwestycyjne) - 9.499.000,00 zł
Deficyt w wysokości 1.833.800,00 zł sfinansowany zostanie
przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu.

Plan dochodów budżetu gminy Pieszyce
wg źródeł (wybrane)
1. Dochody własne 13.128.884,00 zł w tym:
- Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób
fizycznych 6.018.884,00 zł,
- Podatek od nieruchomości 3.500.000,00 zł,
- Wpływy z opłaty śmieciowej 1.128.000,00 zł,
- Dochody z majątku gminy 833.000,00 zł.
2. Subwencja ogólna 7.226.590,00 zł
3. Dotacje celowe 16.635.555,00 zł w tym:
- Dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej
3.881.265,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane
z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc
państwa w wychowaniu dzieci 5.421.000,00 zł
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z
udziałem środków europejskich 6.356.000,00 zł
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OGÓŁEM: 36.991.029,00 zł

Plan wydatków z budżetu gminy Pieszyce
(wybrane)
1. Turystyka – 130.000,00 zł
2. Gospodarka mieszkaniowa – 150.000,00 zł
3. Obsługa długu publicznego – 360.000,00 zł
4. Transport i łączność – 2.128.242,00 zł
5. Administracja publiczna – 4.738.337,00 zł
6. Oświata i wychowanie – 11.287.682,00 zł
7. Pomoc społeczna – 2.222.920,00 zł
8. Rodzina – w tym:
- świadczenia wychowawcze – 5.424.500,00 zł
- świadczenia społeczne – 5.336.238,00 zł
9. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.395.000,00 zł
10. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.432.690,00 zł
11. Kultura fizyczna i sport – 1.795.000,00 zł
RAZEM: 38.824.829,00 zł
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Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok
1. Budowa chodnika w drodze powiatowej w Kamionkach –
70.000 zł (całkowity koszt 350.000 zł),
2. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 383 w zakresie budowy
chodnika w Rościszowie – (dotacja dla DSDiK) – 200.000 zł
(2.800.000 zł),
3. Modernizacja dróg gminnych – 350.000 zł,
4. Modernizacja nawierzchni w ul. Mickiewicza od Posterunku
Policji do ul. Piskorzowskiej – 150.000 zł,
5. Modernizacja mostów w gminie – 50.000 zł,
6. Przebudowa ul. Hermana w ramach dofinansowania dróg
dojazdowych do pól w kierunku Bielawy – 100.000 zł (250.000 zł),
7. Program dofinansowania zmiany ogrzewania na niskoemisyjne (np. gazowe) – 50.000 zł,
8. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej w Powiecie Dzierżoniowskim” – termomodernizacja budynku Urzędu Miasta w Pieszycach – 300.000 zł
(1.300.000 zł),
9. Budowa demonstracyjnego budynku przedszkola z częścią
żłobkową w Pieszycach – 4.451.000 zł (5.901.000 zł),
10. Budowa budynku żłobka w Pieszycach – 1.895.000 zł
(2.745.000 zł),
11. Program dofinansowania przydomowych oczyszczalni
ścieków – 45.000 zł (50.000 zł),
12. Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Górskim w
Pieszycach od nr 36 do końca – 20.000 zł (30.000 zł),
13. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiorczą oczyszczalnią ścieków dla budynków nr 73 i 75 w Rościszowie – 180.000 zł,
14. Remont basenu miejskiego w Pieszycach ul. Hermana –
400.000 zł,
15. Budowa demonstracyjnego obiektu socjalno-szatniowego
w Pieszycach – 951.000 zł (2.551.000 zł),
16. Budowa miejsc aktywności fizycznej dzieci i dorosłych –
Pieszyce ul. Kościuszki 3 – 100.000 zł (200.000 zł).
RAZEM: 9.499.000 zł

Informacja dotycząca płatności
za wieczyste użytkowanie gruntu
Urząd Miasta i Gminy Pieszyce przypomina o płatnościach z tytułu wieczystego użytkowania gruntu. Termin
płatności do 31 marca każdego roku.
Wpłaty można dokonać na konto nr : Bank Spółdzielczy w
Dzierżoniowie 83 9527 0007 0036 6063 2000 0002 lub gotówką
w kasie urzędu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
074 836-54-92.

Powstanie nowa ścieżka rowerowa i parkingi
Ścieżka rowerowa Pieszyce – Kamionki i cztery parkingi przy drodze z Kamionek na Przełęcz Jugowską powstaną do końca 2019 r. Za inwestycje zapłaci głównie Unia Europejska.
Inwestycje te realizowane
będą w ramach projektu pn.
„Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę
ścieżek rowerowych na terenie
Powiatu Dzierżoniowskiego”.
Wnioskodawcą projektu
jest Stowarzyszenie Ziemia
Dzierżoniowska, do którego należą także Pieszyce.
Projekt będzie realizowany
przy współpracy z Powiatem
Dzierżoniowskim i Gminą
Pieszyce.

O stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Ziemia
Dzierżoniowska prowadzi działalność na rzecz zrzeszonych w
nim gmin i powiatu i ma na celu
wspieranie idei samorządu terytorialnego, integrację wspólnot
lokalnych oraz dążenie do
gospodarczego, kulturowego i
turystycznego rozwoju Ziemi
Dzierżoniowskiej. Jednym
z celów Stowarzyszenia jest
aktywne współdziałanie na
rzecz pozyskiwania środków
zewnętrznych, które mogą
zostać wykorzystane na finansowanie strategicznych projektów
dla Ziemi Dzierżoniowskiej.
Członkami Stowarzyszenia są
gminy i powiaty: powiat dzierżoniowski, gmina Bielawa,
Dzierżoniów, Łagiewniki,
M i e j s k a D z i e r ż o n i ó w,
Niemcza, Pieszyce i Piława
Górna.

O projekcie

Projekt obejmuje w sumie
trzy zadania inwestycyjne w
Gminie Pieszyce i Gminie
Niemcza. Te, które będą realizowane u nas to:
- budowa ścieżki rowerowej
Pieszyce-Kamionki o długości 2 km i szerokości 2-3m o
nawierzchni z betonu asfaltowego wraz z oświetleniem i
dwoma kładkami;
- udostępnianie terenów
turystycznych i cennych przyrodniczo na terenie Parku
Krajobrazowego Gór Sowich w

Projekt obejmuje w sumie trzy zadania inwestycyjne
w Gminie Pieszyce i Gminie Niemcza. Te, które będą
realizowane u nas to:
- budowa ścieżki rowerowej Pieszyce-Kamionki o długości 2 km i szerokości 2-3m o nawierzchni z betonu
asfaltowego wraz z oświetleniem i dwoma kładkami;
- udostępnianie terenów turystycznych i cennych
przyrodniczo na terenie Parku Krajobrazowego Gór
Sowich w ramach którego zostaną wykonane 4 parkingi
przy drodze Kamionki-Przełęcz Jugowska, oraz zostanie
rozbudowa infrastruktura małej retencji. W ramach
zadania planuje się częściowe dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

ramach którego zostaną wykonane 4 parkingi przy drodze
Kamionki-Przełęcz Jugowska,
oraz zostanie rozbudowa infrastruktura małej retencji. W
ramach zadania planuje się
częściowe dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.
- Realizacja tego projektu
to dowód na bardzo dobrą
współpracę Pieszyc z innymi
samorządami w powiecie i
wreszcie po wielu latach traktowania gminy Pieszyce jako
równoprawnego partnera
naszego trójmiasta – podkreśla burmistrz Pieszyc – Dorota
Konieczna-Enozel. – Jako
samorządowiec borykałam się
z tym od początku kadencji,
ale determinacja, rzetelność
i współpraca z innymi samorządami dziś stawia nas w roli
partnera godnego zaufania i
z którym należy się liczyć. Ta
współpraca odbywa się na
wielu płaszczyznach, a realizacja tych zadań to właśnie jeden
z jej efektów.
Celem głównym niniejszego projektu jest przygotowanie infrastruktury związanej
z udostępnieniem lokalnych
zasobów przyrodniczych na cele
turystyczne poprzez budowę
ścieżek rowerowych i miejsc
postojowych. W wyniku jego
realizacji powstaną 2 ścieżki

rowerowe, których celem
jest udostępnienie obszarów
Natura 2000 w Kamionkach i
Arboretum w Wojsławicach
dla ruchu turystycznego oraz
miejsc parkingowych na terenie
Parku Krajobrazowego Gór
Sowich w pasie drogowym
drogi powiatowej nr 3016
D, stwarzających możliwości
obcowania z obszarami cennymi przyrodniczo, w tym z
obszarami Natura 2000.
Realizacja projektu nastąpi
do końca 2019 r. Zadanie
realizowane będzie w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.
Zakres zadania obejmuje m.in.:

wykonanie projektu budowlanego, wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy 2 km
ścieżki rowerowej o szerokości
2-3m (Pieszyce - Kamionki) o
nawierzchni z betonu asfaltowego, oświetlenia oraz 2 kładek
nad ciekami wodnymi wraz
z oznakowaniem. W czterech
lokalizacjach na drodze powiatowej z Kamionek do Przełęczy
Jugowskiej powstanie także 40
miejsc parkingowych.
To działanie przyczyni się
do poprawy warunków poprzez
utrzymanie wilgoci siedlisk
gatunków chronionych takich
jak: pliszka górska, czosnek
niedźwiedzi, jaszczurka żyworodna, żmija zygzakowata,
zaskroniec zwyczajny, żaba
trawna, rzęsorek rzeczka,
siniak, konwalia majowa,
popielica, orzesznica, ryjówka
malutka, dzięcioł czarny, nocek
Natterera, a także siedliska
żyznej i kwaśnej buczyny.
Budowa ścieżki rowerowej
będzie kosztowała blisko 1 100
000 zł. 933 358,82 zł zapłaci
Unia Europejska (85%), resztę
dołoży gmina. Koszt budowy
miejsc parkingowych pokryje
UE i Powiat Dzierżoniowski.

Orientacyjny przebieg ścieżki rowerowej
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(red.)
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Podziękowanie za 26 lat pracy
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Podczas sesji Rady Miejskiej w Pieszycach, która
odbyła się 28 grudnia 2017 r. w związku z zamiarem
przejścia na emeryturę Skarbnika Gminy Pieszyce radni
podjęli uchwałę o jego odwołaniu. Wcześniej jednak
Przewodniczący Rady Miejskiej – Ryszard Kondrat oraz

Burmistrz Miasta Pieszyce – Dorota Konieczna-Enozel
wystąpili z wnioskiem o podjęcie uchwały w sprawie
nadania Kazimierzowi Wronie - Skarbnikowi Gminy
Pieszyce tytułu Zasłużony dla Gminy Pieszyce.

Wniosek został przyjęty jednogłośnie, a jego treść wnioskodawcy uzasadnili następująco: Pan Kazimierz Wrona piastując
funkcję skarbnika w latach
1992 – 2017 pracował przez
26 lat życia dla społeczności Gminy Pieszyce służąc
swoją wiedzą i doświadczeniem przez prawie
VII kadencji samorządu.
Przeprowadził bezpiecznie finanse gminne przez
wiele trudnych momentów i
zawirowań wynikających ze
zmian przepisów obowiązującego prawa lub decyzji podejmowanych przez
władze samorządowe. Jego
wkład w stabilny rozwój
naszej społeczności jest
niepodważalny. W okresie tym wspierał i wychowywał kolejne
pokolenia samorządowców przekazując im podstawową wiedzę
dotyczącą finansów publicznych, kierując się zawsze jedyną
zasadą, a mianowicie uczciwością i rzetelnością w pracy.
Kazimierz Wrona na stanowisko Skarbnika Gminy Pieszyce
powołany został 4 marca 1992 r. i funkcję tę pełnił aż do chwili
obecnej. Jest autorem 26 budżetów. Dał się poznać jako bardzo
dobry i rzetelny fachowiec w dziedzinie finansów, ale również
jako świetny współpracownik, dlatego też podczas uroczystości
nie zabrakło szczerych podziękowań i gratulacji ze strony wszystkich tych, którzy mieli możliwość współpracy z ustępującym
skarbnikiem.
- Zaczynałem tą pracę z kobietą i zakończę też z kobietą –
mówił w podziękowaniu Kazimierz Wrona. - Przeżyłem wszystkich burmistrzów odkąd powstał samorząd, od pani Wandy Jaroch,
z panem Januszem Borkiem, Mirosławem Obalem i obecną panią
burmistrz. Dziękuję serdecznie wszystkim za tyle miłych słów, które
otrzymałem i za podziękowania. Dziękuję za to, że właściwie ze
wszystkimi radami dobrze mi się współpracowało, chociaż było
różnie. Życzyłbym wszystkim skarbnikom, aby mieli takie rady
jakie miałem ja. Zawsze próbowaliśmy wspólnie rozwiązywać

problemy. Starałem się wyjaśnić wiele zawiłości naszych finansów
publicznych, a nie zawsze było to łatwe. Wydawanie pieniędzy też
nie jest łatwe.
Ostatnim punktem
sesji Rady Miejskiej
było powołanie nowego
Skarbnika Gminy Pieszyce
na głównego księgowego budżetu. Nowym
Skarbnikiem Gminy
Pieszyce została Pani
Marta Brzuszkiewicz.
- Poprzeczka zawieszona
jest bardzo wysoko i jest to
dla mnie duże wyzwanie,
ale cieszę się bardzo i mam
nadzieję, że uda mi się jemu
podołać. Liczę na Państwa
pomoc i dziękuję za wielkie

nr 1 (273) / 2018

zaufanie - mówiła Marta Brzuszkiewicz. - Jestem osobą otwartą
na wskazówki, uwagi, a drzwi zawsze będą do mnie otwarte.
Nowy skarbnik pełni swoją funkcję od stycznia 2018 r.
(red.)

Kalejdoskop grudniowych
wydarzeń w Przedszkolu
Publicznym nr 2 w Pieszycach
Odwiedziny Mikołaja

Mikołaj odwiedził dzieci 6 grudnia 2018 r. wraz z przyjaciółką
Biedronką oraz pomocnikami Elfami. Dzieci obejrzały spektakl
teatralny, a następnie mogły porozmawiać z Mikołajem i przyjąć
przywiezione prezenty. Było dużo emocji, dużo wrażeń, radości,
a na koniec wspólne zdjęcie z Mikołajem i jego przyjaciółmi.

Spotkanie opłatkowe

Spotkanie opłatkowe w przedszkolu - okres świąt Bożego
Narodzenia to czas pełen radości, piękna, magii i czarów. Czas
spełniania marzeń i okazywania sobie wzajemnie miłości.
21 grudnia 2017 roku w naszym Przedszkolu odbyło się
Spotkanie Wigilijne. Spotkanie przebiegało w niezwykle ciepłej,
choć grudniowej atmosferze. Dzieci z grup; Krasnale i Jagódki
przygotowały dla wszystkich przedstawienie „Świąteczne
Jasełka”. Mali artyści z dużym przejęciem i zaangażowaniem
dostojnie odtwarzali swoje role, prezentowali umiejętności
recytatorskie i wokalne. Po przedstawieniu wszyscy połamali się
opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia.
Magdalena Klimuntowska

Paraolimpiada

Paraolimpiada - 14 grudnia 2017 r. w hali Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Dzierżoniowie odbyła się XIII Paraolimpiada
Sportowa, w której udział wzięły dzieci z grupy Puchatki
Zmagania sportowe przebiegały pod hasłem „Biegiem do
Świąt”. Zawodnicy mierzyli się z następującymi konkurencjami: slalom wokół pachołków, bieg z taczką i owocami, ozdabianie pomarańczy goździkami, łańcuch świąteczny, zdobycie
nakrycia głowy oraz wieszanie życzeń świątecznych. Na koniec
zmagań wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe oraz
pamiątkowe medale.

Warsztaty bożonarodzeniowe

Warsztaty bożonarodzeniowe z rodzicami - 18 grudnia 2017
r. w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty świąteczne z
rodzicami. Przy dźwiękach kolęd, z pomocą rodziców powstawały radosne aniołki, choinki i kolorowe bombki. Dzieci mogły
własnoręcznie pomalować szopki i krasnale z gipsu. Podczas
tworzenia prac rodziny wykazywały się niezwykłą pomysłowością i ciekawą inwencją twórczą. W miłej, świątecznej
atmosferze wielu rodziców naszych przedszkolaków odkrywało
swoje talenty plastyczne, a dzieci zamieniły się w prawdziwych
artystów. Dzieci mogły również wspólnie z najbliższymi, miło
i radośnie spędzić czas w nastrojowej atmosferze oczekiwania
na Święta Bożego Narodzenia.

Aktywne ferie zimowe
dla dzieci z Pieszyc
Dolny Śląsk był jednym z pierwszych województw
obchodzących ferie zimowe w 2018 roku. Gmina Pieszyce i jej placówki przygotowały dla dzieci i młodzieży
wiele atrakcji.
Miejska Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury przygotowała zajęcia na pierwszy tydzień ferii, które odbywały się pod
hasłem „FERIE ZIMOWE – LITERACKO – ARTYSTYCZNE
SPOTKANIA W BIBLIOTECE”. Każdy dzień objawiał się innym
charakterem zajęć. Twórcami z którymi dzieci zapoznały się są
m.in. Kornel Makuszyński oraz Julian Tuwim.
„FERIE ZIMOWE – ZIMOWA PRZYGODA” w Ośrodku
Pomocy Społecznej. W placówce odbywały się różnego rodzaju
warsztaty oraz gry i zabawy ruchowe. Dzieci miały też możliwość
wykazania się kreatywnością podczas zajęć plastycznych, możliwość wyjazdu na basen, lodowisko czy do kina oraz wspólnie
spędziły czas przy ognisku.
Szkoła Podstawowa nr 1 przygotowała dla swoich uczniów
bogatą dwutygodniową ofertę. Dzieci uczestniczyły m.in. w
wyjazdach do Państwowej Straży Pożarnej w Dzierżoniowie,
na laserowy paintball czy trampoliny we Wrocławiu. Znalazł się
także czas na wyjazdy na basen.
Zespół Szkół im. Ks. Jana Dzierżonia zaoferował
swoim uczniom pakiet zajęć w sali gimnastycznej oraz
możliwość gry w siatkówkę lub piłkę nożną, nauki tańca
oraz pracy w laboratorium chemicznym lub w kuchni,
gdzie młodzież uczyła się przygotowywać posiłki.
Poza aktywnością sportową i manualną młodzież miała okazję
obejrzeć filmy edukacyjne, pograć w gry planszowe lub tworzyć
kartki okolicznościowe.
Czas w Niepublicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami
Przedszkolnymi upłynął bardzo szybko. Dzieci poznały m.in.
historię papiernictwa w Muzeum Papiernictwa w Dusznikach
Zdroju, zwiedziły wystawę „Gwiezdnych Wojen” w Świdnicy,
rywalizowały w turnieju tenisa stołowego, wzięły udział w zabawie karnawałowej oraz uczestniczyły w zajęcia artystycznych.
(red.)
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Kalendarz sesji
Rady Miejskiej Pieszyc 2018
• 31 stycznia
• 28 lutego
• 28 marca
• 25 kwietnia
• 30 maja
• 27 czerwca

• 29 sierpnia
• 26 września
• 31 października
• 28 listopada
• 28 grudnia

Zostaw 1% swojego podatku
w Pieszycach
Na terenie naszej gminy działają organizacje pożytku
publicznego, na rzecz których można przekazać 1%
swojego podatku. Mając na uwadze wspieranie rozwoju
społeczności lokalnej, Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach
zachęca do wzięcia udziału w akcji przekazania 1%.
Wykaz organizacji pożytku publicznego z Gminy Pieszyce
uprawnionych do otrzymania 1% podatku dochodowego od osób
fizycznych za rok 2016:
1. Stowarzyszenie „Lepsze Jutro” w Pieszycach
– nr KRS: 0000150695
2. Miejski Klub Sportowy „POGOŃ” Pieszyce
– nr KRS: 0000209455

Numery telefonów
do Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej
w Pieszycach
10

Ogólny ........................................ (0-74) 836 53 56
Administracja ..................................... 696 471 290
Księgowość ....................................... 606 874 062
Dział techniczny ................................ 696 469 394

Nowe miejsca selektywnej
zbiórki odpadów
Jedni tylko piszą o śmieciach, my natomiast działamy!
Przy ulicach Martwej i Dworcowej Górnej powstały nowe
boksy selektywnej zbiórki
odpadów. Urząd Miasta i Gminy
prowadzi również szereg działań mających na celu uporząd-

kowanie tematu kontenerów
na śmieci zlokalizowanych na
terenie wspólnot mieszkaniowych. Zwracamy się do mieszkańców z prośbą o uszanowanie
i właściwe użytkowanie miejsc
segregacji odpadów.
(red.)

OGŁOSZENIA ZGM
1. Do sprzedania dom do remontu położony w Pieszycach
Środkowych. Dom jednopiętrowy - 9 pomieszczeń + ogród w cenie
mieszkania. Telefony do kontaktu: 693-900-299 i 570-711-811.
2. Zamienię mieszkanie komunalne położone w Pieszycach o
pow. 29,05 m² po remoncie na większe położone w Pieszycach lub
Dzierżoniowie. Możliwość dopłaty. Telefon kontaktowy 534-361-031
lub 726-396-471.
3. Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 29,82 m² położone
na parterze przy ulicy Kopernika na większe. Mieszkanie jest po
remoncie i składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. Telefon kontaktowy
667-747-768.
4. Zamienię mieszkanie położone na parterze przy ulicy Kopernika o pow. 31,21 m². Telefon kontaktowy 667-544-077.
5. Sprzedam pół domu do remontu w Rościszowie. Możliwość
zamiany na mieszkanie. Telefon kontaktowy 663-620-474.
6. Zamienię mieszkanie komunalne położone na I piętrze o
pow. 17,49 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 504-755-740.
14. Sprzedam garaż murowany przy ul. Ogrodowej w Pieszycach (przy wieżowcach).25m2. Cena do uzgodnienia. Telefon.
887-419-915.
15. Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 40 m2 położone
na II piętrze na mieszkanie położone na parterze (wyremontowane).
Lokal, który użytkuję znajduje się przy ul. Kopernika jest po remoncie. Telefon kontaktowy. 535-747-333.
16. Sprzedam mieszkanie przy ulicy Kopernika, położone na
parterze o pow. 63,24 m2. Telefon kontaktowy 509-908-215.
17. Sprzedam działki budowlane w Piskorzowie (za leśniczówką i naprzeciwko sklepu ABC). Telefon 697-459-898.
18. Zamienię mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka w sumie
52 m2. Telefon 605-728-783.
19. Zamienię mieszkanie komunalne 28 m2 (2 pokoje w tym
jeden z aneksem kuchennym) przedpokój, łazienka. Ogrzewanie
piecem kominkowym z DGP. Do mieszkania piękny duży ogród
oraz 2 komórki. Mieszkanie położone na parterze w cichej i spokojnej okolicy - Pieszyce mostek. Zamiana na większe min. 45 m2,
położone w Pieszycach (najlepiej na parterze). Więcej informacji tel:
669-326-020, 665-576-625.
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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Jarosław Jach w Premier League!

Udało się pomóc Kornelii

Pieszyczanin – Jarosław Jach - reprezentant Polski będzie grał
w Premier League! Podpisał kontrakt Crystal Palace!
Gratulujemy!

Pamiętacie 14-miesięczną Kornelię Międła, młodą
pieszyczankę, która potrzebowała Waszego wsparcia
w zebraniu pieniędzy na zakup aparatów słuchowych?
Wspólnymi siłami udało się tego dokonać!

Kornelia choruje na zespół
Treachera-Collinsa, który objawia
się m.in. całkowitym zanikiem
słuchu. Przed dziewczynką długa
walka o normalne czerpanie radości
z życia. Na zakup aparatu rodzice
Kornelii potrzebowali brakującej
kwoty w wysokości 5768 zł. Dzięki
Państwu udało się ją zebrać.
- Zgłosiłam się z prośbą o
pomoc do pani burmistrz Pieszyc
Doroty Koniecznej-Enozel. Bez
zawahania zaoferowała swoją

pomoc i pomogła nagłośnić sprawę
– mówi Emilia Kołosz, matka
dziewczynki. – Dzięki tym staraniom ruszyła zbiórka datków,
a anonimowy darczyńca wpłacił
brakującą kwotę. To otwiera nową
drogę dla mojej córki. Dziękuję
wszystkim, którzy przyczynili się
do pomocy.
Dzięki Państwa sercu malutka
Kornelia ma szansę usłyszeć świat i
lepiej funkcjonować w środowisku.
(red.)
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wytnij i zachowaj
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