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Wiele słabych nici razem
MY WAS, WY NAS!
Wiele słabych nici razem
MY WAS, WY NAS!
Wiele słabych nici razem
MY WAS, WY NAS!
To jedna silna lina!
To jedna silna lina!
To słowa refrenu piosenki
Luxtorpedy pt. „Silnalina”. A
widzieliście teledysk z płyty
Luxtorpeda „mywaswynas” do
utworu „Silnalina”? Teledysk
został zrealizowany w całości
z filmów nadesłanych przez
słuchaczy zespołu. W materiale, wyświetlonym do tej pory
blisko 750 000 razy pojawiają

się także Pieszyce z Wielką
Sową w tle. A to za sprawą
naszego mieszkańca – Roberta
Łysonia, który zdecydował się
na nagranie krótkiego filmu w
tym właśnie miejscu.

wydawana od 1994 r.

Posiadasz zdjęcia z przeszłości?
Jeżeli posiadasz zdjęcia Pieszyc, głównie infrastruktury i samego miasta z ubiegłego wieku i chciałbyś
się nimi podzielić z innymi, Referat Promocji Gminy
Pieszyce zaprasza.
Zdjęcia zostaną zeskanowane i w stanie nienaruszonym zwrócone właścicielom,
a za ich zgodą opublikowane w
internecie, aby uwiecznić nasze
miasto sprzed lat.
Czekamy na Wasze pamiątki
codziennie w godzinach pracy

Urzędu Miasta, ul. Mickiewicza
10 (budynek ZGM – 1 piętro).
Zdjęcia można podesłać również na adres e-mail: promocja@pieszyce.pl.
(red.)

Dziękujemy i gratulujemy
pomysłu!
(red.)

Napis na szyldzie: Powiatowa Spółdzielnia Ogrodnicza OGRODNIK
Oddział w Piotrolesiu sklep Nr 2.
Ulica Kopernika 38. Zdjęcie pochodzi ze zbiorów Państwa Zin.

Dotacje dla mieszkańców w 2018 r.
Zakończył się kolejny nabór wniosków na dofinansowanie usuwania elementów zawierających
azbest. Dofinansowanie obejmować będzie koszty
związane z demontowaniem pokryć dachowych

lub innych elementów zawierających azbest, transportem i unieszkodliwianiem tych wyrobów. Nadal
trwa nabór wniosków o dofinansowanie kolejnych
działań.

Budowa OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i
Gminy w Pieszycach lub przesyłać pocztą na adres Urzędu Miasta
i Gminy w Pieszycach w terminie do 31 marca 2018 r.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i
Gminy w Pieszycach lub przesyłać pocztą na adres Urząd Miasta
i Gminy w Pieszycach, ul. Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce, w
nieprzekraczalnym terminie (decyduje data wpływu do urzędu)
do 30 maja 2018 r. do godziny 15:00.

Budowa STUDNI

Od stycznia 2017 r. wydawane są również wnioski o dotację na
budowę studni wierconych na potrzeby własnego gospodarstwa.
Program dotyczy sołectw Kamionki i Rościszów.

ZMIANA OGRZEWANIA

W 2018 roku udzielane będą dotacje celowe na finansowanie
przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na
terenie gminy Pieszyce, obejmujących trwałą zmianę systemu
ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym na ogrzewanie

cd. na str. 3

Spotkanie burmistrza Pieszyc
z sołtysami

DNI PIESZYC 2018
- dołącz do grona wystawców

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce Dorota Konieczna-Enozel zorganizowała spotkanie z sołtysami i członkami rad sołeckich z terenu Gminy Pieszyce, które
odbyło się 24 stycznia 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy
w Pieszycach.

Dni Pieszyc 2018 odbędą się w dniach 16 i 17
czerwca, oczywiście w parku miejskim w sercu miasta.
Niektórzy z Państwa dopytują już o możliwość wystawienia swojego stoiska, dlatego nieco wcześniej niż
zazwyczaj przygotowaliśmy regulamin i kartę zgłoszenia
stoiska w 2018 r.

Rozmawiano o sprawach
bieżących, ale także tych, które
w ostatnim czasie wydają się
dla mieszkańców najważniejsze, jak zmiana rozkładów
komunikacji miejskiej. Ponadto
poruszano kwestię projektu
funduszu sołeckiego, który burmistrz szczegółowo omówiła.
W trakcie marcowej sesji Rady

Osoby zainteresowane
współpracą proszone są o zapoznanie się z regulaminem, a
następnie o wypełnienie karty
zgłoszeniowej, którą można
dostarczyć osobiście do Referatu
Promocji Gminy Pieszyce (ul.
Mickiewicza 10, I piętro) lub
przesłać za pomocą e-maila: promocja@pieszyce.pl. Zgłoszenia
przyjmujemy do końca kwietnia.

zacji wydarzeń sołeckich i
ustalenia wspólnego terminarza wydarzeń. Ma to na celu
zapobiegnięcie wzajemnemu
nakładaniu się dat.
W spotkaniu uczestn i c z y l i : E w e l i n a Tu ł a c z
– sołtys Bratoszowa, Janina
Nieśpiałowska – sołtys
Piskorzowa, Zdzisław Oleksiak

Regulamin wystawców i
karta zgłoszenia dostępne są do
pobrania na stronie internetowej
www.pieszyce.pl. Chęć otrzymania karty zgłoszenia można
zgłosić także na adres e-mail:
promocja@pieszyce.pl – wówczas prześlemy ją bezpośrednio
do Państwa.
(red.)

Rocznica powstania biblioteki
W związku ze zbliżającą się 70-tą rocznicą powstania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Pieszycach, która
przypada w dniu 1 maja 2018 r., uprzejmie prosimy
wszystkie osoby posiadające jakiekolwiek materiały
związane z funkcjonowaniem biblioteki, o użyczenie
ich celem zdygitalizowania.

2
Miejskiej radni podejmować
będą uchwałę o ustanowieniu
(lub nie) Funduszu Sołeckiego.
Na spotkaniu omówiono
także m.in. kwestie organi-

– sołtys Kamionek oraz Adam
Kazimierski – sołtys Rościszowa,
którzy przybyli na spotkanie z
członkami rad sołeckich.
(red.)

Robocze spotkanie z komisją RM
W środę 14 lutego w roli
wiceprezesa Stowarzyszenia
Turystycznego Gmin Gór
Sowich burmistrz Pieszyc Dorota
Konieczna-Enozel wzięła udział
w posiedzeniu Komisji Promocji
i Współpracy Europejskiej Rady
Miejskiej Bielawy. Burmistrz

obszernie omówiła działalność,
cele i założenia stowarzyszenia.
Przedstawiła realizację koncepcji rozwoju turystycznego Gór
Sowich i szeroko rozumianą
współpracę z innymi podmiotami.
(red.)

„Gazeta Pieszycka”
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Posłużą one do zorganizowania okolicznościowej wystawy.
Będziemy wdzięczni za wszelkie
zdjęcia, formularze, dyplomy,
druki i inne pamiątki. Przedmioty
te zwrócimy właścicielom w
stanie nienaruszonym natychmiast po ich cyfrowej obróbce.

Materiały przyjmują pracownicy Miejskiej Biblioteki
Publicznej- Centrum Kultury w
Pieszycach, ul. M. Kopernika 37
(II piętro), w godzinach funkcjonowania. Dziękujemy.
MBP-CK Pieszyce

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.

Nie tylko na inwestycje
Poza pieniędzmi pozyskiwanymi na realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych w Gminie Pieszyce
pozyskujemy szereg środków na działania miękkie skierowane do naszych mieszkańców w ramach działań prowadzonych przez szkoły, przedszkola, Ośrodek Pomocy Społecznej i Miejską Bibliotekę Publiczną – Centrum
Kultury w Pieszycach.
Jednym z nich są polsko
– czeskie działania partnerskie w ramach których dzieci
z Pieszyc, Bohuslavic i Novej
Paki wzięły udział w „zimowych spotkaniach“, których
celem była przede wszystkim
wzajemna integracja i zorganizowanie wolnego czasu.
„Spotkania“ odbywały się od
15 do 18 stycznia 2018 r. w
Novej Pace (Czechy) w ramach
organizowanych w CK ferii
zimowych.
Dzieci uczyły się jazdy na
nartach, pływały w basenie,
jeździły na łyżwach, zwiedzały atrakcje Novej Paki i
okolic. Odbył się również
szereg działań integracyjnych.
Wyjazd odbył się w ramach
realizacji projektu pn. ,,Kultura
i współpraca nam wszystkim
się opłaca”, którego wartość wynosi 1 027 173,63 zł.
Partnerem wiodącym prowadzącym projekt jest Gmina
Pieszyce. Partnerzy projektu
to Gmina Bohuslavice nad
Metuji i Miasto Nova Paka.
Wkład własny z budżetu
gminy to 128 581,53 zł.
Projekt realizowany będzie
do końca 2020 r.
- To było pierwsze wspólne
działanie w ramach projektu w

2018 r. – przypomina burmistrz
Pieszyc Dorota KoniecznaEnozel. – Dzięki pozyskanym
przez miasto pieniądzom dzieci
z Pieszyc i czeskiej Novej Paki
oraz Bohuslavic będą mogły
uczestniczyć jeszcze w wielu
wspólnych wydarzeniach, które
dla mieszkańców są bezpłatne.
W 2018 roku zaplanowano
kolejne działania, które mają
służyć poznawaniu swoich
obyczajów, kultury, rozwojowi zainteresowań i hobby.
Mieszkańcy będą mogli wziąć
udział w działaniach pn.:
- Zaproszenie artystyczne,
- Pisanki, kraszanki i baranki
po polsku i po czesku,

U Emerytów
W dniu 23 stycznia 2018 r. w siedzibie
PZERiI odbyło się spotkanie z okazji dnia
Babci i Dziadka.
Na spotkanie licznie przybyły nasze kochane babcie i
dziadkowie oraz zaproszeni
goście. Spotkanie przebiegało
w bardzo sympatycznej i miłej
atmosferze, czas uświetniły
występy dzieci z Przedszkola

nr 1, które śpiewały i mówiły
wierszyki, dla zebranych gości.
Był słodki poczęstunek, wszyscy świetnie się bawili.
Przewodnicząca Zarządu
- Elżbieta Pluta

Informacja:
Zarząd PZERiI przyjmuje zapisy na wczasy do Ustronia
Morskiego w terminie 04 - 14.06.2018 r.
Zainteresowanych zapraszamy do biura zarządu w każdy
wtorek i piątek w godz. 9:00 - 12:00.

- Pójdź z nami do bajki,
- Uprawiajmy razem sport,
- Muzyka nas łączy,
- Wędrowanie w czasie,
- Prezentacje muzyki chóralnej, spotkania rozwijające
artystycznie,

- Święta w barwach polsko-czeskich w Pieszycach,
Tradycje Bożonarodzeniowe.
- Zachęcam mieszkańców o
dopytywanie i zainteresowanie
się tematem – podsumowuje
burmistrz Pieszyc. – Zachęcam
do zapoznania się ze szczegółami działań na stronie internetowej Pieszyc lub bezpośrednio w Miejskiej Bibliotece
Publicznej – Centrum Kultury,
które jest bezpośrednim wykonawcą działań.
MBP-CK w ramach ciągłości projektów w 2018 r,
będzie również organizowała
Międzynarodowy plener
malarski, działanie pn. CzeskoPolskie dni w Novej Pace
oraz koncert adwentowy w
Bohuslavicach.
(red.)

cd. ze str. 1

Dotacje dla mieszkańców w 2018 r.
ekologiczne jak: elektryczne, gazowe i olejowe. Poprzez trwałą
zmianę ogrzewania rozumiana jest całkowita likwidacja dotychczasowego ogrzewania opartego na paliwie stałym węglowym
poprzez jego wyburzenie lub wymontowanie.
Celem dotacji jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń, w
szczególności pyłów z pieców oraz kotłowni opalanych paliwem
stałym węglowym oraz ograniczenie emisji innych substancji
stanowiących o przekroczeniu standardów powietrza na terenie
gminy Pieszyce.
Wnioski na realizację zadania inwestycyjnego wraz z
wymaganymi dokumentami należy składać w formie pisemnej
w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach lub przesyłać pocztą na adres urzędu w terminie do 29 czerwca 2018 r.
do godziny 13:00.

INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE

Celem udzielania dofinansowania jest zwiększenie poziomu
produkcji energii ze źródeł odnawialnych i zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.
Termin składania wniosków upływa 28.02.2018 r. o godzinie
15:00.
Złożenie wniosków nie jest jednoznaczne z uzyskaniem
dotacji. Wszystkie wnioski i regulaminy przyznawania dotacji
można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
Pieszyce - www.pieszyce.pl.
(red.)
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Więcej za śmieci
Choć symbolicznie, to jednak od 1 marca 2018 r.
więcej zapłacimy za śmieci. Zmiana cen podyktowana
jest rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 marca
2017 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska,
która weszła w życie 1 stycznia 2018 r.
Koszty związane z wywozem śmieci nie są dochodem
gminy, bowiem miasto z własnego budżetu pokrywa opłaty
związane z gospodarką odpadami. Opłaty ponoszone przez
mieszkańców są zatem zwrotem tej kwoty.
Zgodnie z uchwałą
Rady Miejskiej Pieszyc nr
XL/281/2017 z 28 grudnia 2017
r. nowe stawki wynosić będą:
12,00 zł od osoby w przypadku,
gdy odpady komunalne są
zbierane i odbierane w sposób
selektywny z terenu nieruchomości; 17,00 zł od osoby
w przypadku, gdy odpady
komunalne nie są zbierane i
odbierane w sposób selektywny
z terenu nieruchomości.
Poprzednie stawki obowiązywały od 1 kwietnia
2015 r. W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 6 marca 2017 r. zmie-

niającym rozporządzenie w
sprawie opłat za korzystanie
ze środowiska od 1 stycznia
2018 r. nastąpi podniesienie
cen za przekazanie odpadów
do zagospodarowania, a tym
samym w zakładzie Regionalnej Instalacji Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w
Bielawie przy ul. Ceglanej
10, gdzie przewożone są także
odpady z Pieszyc. W/w rozporządzenie wprowadza zwiększone opłaty za umieszczanie
na składowisku odpadów
wytwarzanych w procesach
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych na lata
2018 - 2020.
Mimo wzrostu stawki opłat,
nowe stawki będą na poziomie
średnich stawek opłat obowiązujących w innych gminach.
(red.)
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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 723-336816, 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) .25m 2 . 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: 669-326020, 665-576-625.

Ferie z pasją w Przedszkolu
Publicznym nr 2 w Pieszycach
Ferie w przedszkolu już za nami. Podczas tegorocznych ferii w naszym przedszkolu odbyły się warsztaty:
teatralne, muzyczne, sportowe, plastyczne, literackie;
graliśmy w gry planszowe, nie zabrakło również zabaw
badawczych i kulinarnych. Każdy mógł rozwijać swoje
zainteresowania i znaleźć coś dla siebie.
W pierwszym tygodniu
dzieci malowały, wycinały,
tańczyły i bawiły się na świeżym powietrzu. Własnoręcznie
wykonały kukiełki, które później mogły wykorzystać do
zabawy w teatr. Nie zabrakło
również zabaw w kalambury i
gier planszowych. W drugim
tygodniu ferii przygotowano
warsztaty kulinarne, na których
dzieci własnoręcznie robiły
swoje „kolorowe kanapki”. Na
warsztatach literackich przedszkolaki osłuchały się z opowiadaniami i wierszami o tematyce
zimowej, następnie wykonały
przepiękne prace plastyczne
„Kolorowe bałwanki”, karnawa-

łowe maski itd. Dzieci w trakcie
ferii uczestniczyły również w
zajęciach o przedsiębiorczości
z cyklu „Mrówka złotówka”.
Każdego dnia nad usprawnianiem aparatu artykulacyjnego
w zabawach ortofonicznych i
dźwiękonaśladowczych czuwała nasza logopedka Pani B.
Konarska. Na zakończenie ferii
odbyła się zabawa karnawałowa
z balonami. Głównym celem
organizowanych zajęć było:
rozwijanie obszarów zainteresowań, pogłębianie wiedzy,
stwarzanie możliwości do eksperymentowania oraz dobra
zabawa i uśmiech na twarzy
każdego przedszkolaka.
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Nauczymy Cię ćwiczyć
Zapraszamy wszystkich w wieku od 16 do 100 lat do
nowo powstałej siłowni w Pieszycach przy ul. Kościuszki 3.
Oferujemy Państwu fachową
pomoc w stawianiu pierwszych
kroków na siłowni i nauczymy
jak ćwiczyć. W naszej ofercie
znajdą Państwo karnety dla całej
rodziny w tym, za jedyne 55 zł,
dla osób w wieku 55+ ważny
codziennie od 9:00 do 15:00
siedem dni w tygodniu.
Czasu nie cofniemy, ale
pomożemy go trochę spowolnić
poprzez ćwiczenia i znakomite towarzystwo w jakim się
Państwo znajdziecie. To jedyne
takie miejsce, które wychodzi

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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naprzeciw z taką ofertą. Wielu
z Was już do nas dołączyło, co
nas bardzo cieszy, ale mamy
jeszcze dużo miejsca i czasu dla
każdego z Was.
Życie na emeryturze to
dopiero początek, przyjdź i
przekonaj się sam.
Czekamy codziennie od
9:00 do 22:00, w soboty od
10:00 do 20:00 i w niedziele od
10:00 do 18:00
Do zobaczenia, Michał,
wmichal336@gmail.com, tel.
513-440-307
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