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PIESZYCE
kolarską stolicą Polski
W maju Pieszyce bez wątpienia
były kolarską stolicą Polski. Wszystko
za sprawą startu w Pieszycach trzeciego – królewskiego etapu Międzynarodowego Wyścigu CCC Tour – Grody
Piastowskie, II Wyścigu Korona Gór
Sowich oraz Mistrzostw Pieszyc w
Kolarstwie Szosowym. Wydarzenie
odbyło się 12 maja 2018 r.
Etap Pieszyce – Bielawa zakończył się
zwycięstwem Łukasza Owsiana (CCC
Sprandi Polkowice). Po tym etapie Polak został
też liderem wyścigu i utrzymał prowadzenie.
Trzeci – pieszycki etap Grodów, był
zdecydowanie najtrudniejszy. Na 140-kilometrowej trasie z Pieszyc do Bielawy, peleton miał do pokonania 7 górskich premii,
usytuowanych w samym sercu Gór Sowich.
Najszybszym pieszyczaninem startującym w wyścigu II Korona Gór Sowich
został Tomasz Rudnicki. Gratulujemy!
(red./fot. BIKELIFE)
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Małe Grody Piastowskie
Mistrzostwa Pieszyc
w Kolarstwie Szosowym
WYNIKI
Przedszkola - dziewczynki
1 miejsce – Katarzyna Jabłońska
2 miejsce – Agata Izdebska
3 miejsce – Zofia Ryś
Przedszkola - Chłopcy
1 miejsce – Daniel Gorlicki
2 miejsce – Jakub Penar
3 miejsce – Wiktor Sośniak
Szkoły Podstawowe, kl. 4 – 5
Dziewczęta
1 miejsce – Maria Król
2 miejsce – Oliwia Pyrak
3 miejsce – Karina Sieroń
Chłopcy
1 miejsce – Oliwier Bojnarowicz
2 miejsce – Emil Gorlicki
3 miejsce – Szymon Bakalarz
Szkoły Podstawowe, kl. 6 – 7
Dziewczęta
1 miejsce – Martyna Wolska
2 miejsce – Karolina Łuniewska
Chłopcy
1 miejsce – Marcin Szczyrkowski
2 miejsce – Patryk Kubicki
3 miejsce – Mateusz Połukord

wydawana od 1994 r.
II Wyścig Korona Gór Sowich
Pieszyce 2018
WYNIKI
Kobiety
1 miejsce – Natalia Frączek, Świebodzice
2 miejsce – Dorota Gąsiewicz, Duszniki
3 miejsce – Anna Mądra – Bielewicz, Poznań
M1 16-30 lat
1 miejsce – Kamil Gromnicki, Wrocław
2 miejsce – Kamil Kosek, Dzierżoniów
3 miejsce – Sławomir Sieradzki, Świdnica
M2 31-40 lat
1 miejsce – Piotr Sułek, Świdnica
2 miejsce – Lukas Cap, Police nad Metuji CZ
3 miejsce – Michał Fonał, Jelenia Góra
M3 41 – 50 lat
1 miejsce – Tomasz Kowalski, Świdnica
2 miejsce – Robert Bondaryk, Cybinka
3 miejsce – Arkadiusz Posmyk, Lubań
M4 51-59 lat
1 miejsce – Krzysztof Fecko, Sokolica
2 miejsce – Dariusz Czarniecki, Środa Śląska
3 miejsce – Witold Węglarz, Bielawa
M5 – 60 lat +
1 miejsce – Zbigniew Soboń, Kłodzko
2 miejsce – Zygmunt Krawczyk, Wrocław
3 miejsce – Edward Chrzanowski, Strzegom

ZGM bliżej Klientów
Po zmianie godzin funkcjonowania Zakładu Gospodarki
Mieszkaniowej przyszedł czas na kolejne pozytywne zmiany.
W ostatnim czasie został
przeprowadzony remont w
Biurze Obsługi Klienta. Teraz
każdy znajdzie miejsce na
komfortowe załatwienie swoich

spraw. Zniknęła wysoka lada, a
Klientów zaprasza miła i kompetentna obsługa.
(red.)

Nadanie imienia Szkole
Podstawowej Nr 1 w Pieszycach
W listopadzie 2018 roku planujemy nadanie Szkole Podstawowej nr 1 w Pieszycach imienia
Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej. Chcemy
przybliżyć uczniom postacie
członków organizacji oraz
uhonorować Ich podczas uroczystości nadania szkole imienia.
W związku z tym zwracamy się do Państwa z prośbą o podzielenie się z nami wspomnieniami czy zdjęciami związanymi z
Pieszycką Harcerską Organizacją Podziemną jak i z jej członkami,
których listę dołączamy poniżej:

Przypominamy: basen w sezonie
letnim 2018 będzie nieczynny
Jak informowaliśmy Państwa wcześniej, w tym roku
odbędzie się remont basenu miejskiego w Pieszycach.
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Na ten cel gmina pozyskała
z zewnątrz 250 tys. złotych.
Prace skupią się przede wszystkim na naprawie niecki, która
jest nieszczelna i wiekowa, co
wiąże się z potrzebą ciągłego
uzupełniania wody i sporymi
kosztami funkcjonowania. W
ramach tych środków uda się
też w drobnym zakresie zadbać
o zewnętrzną część obiektu i
uzupełnienie urządzeń rekreacyjnych i wypoczynkowych
dla korzystających z obiektu.
Druga duża inwestycja w
tym miejscu to budowa obiektu
szatniowo-socjalnego, który
będzie obsługiwał stadion i
basen. Miasto pozyskało na ten
cel dofinansowanie w wysokości pokrycia 85% kosztów

kwalifikowanych. To te bardzo
dobre informacje. Niestety,
aby sprawnie, a przede wszystkim bezpiecznie realizować
budowę obiektu, a jednocześnie
zapewnić mieszkańcom czystą
wodę i komfort korzystania z
obiektu, basen w sezonie 2018
będzie nieczynny. Na pocieszenie zostaje fakt, że w przyszłym
roku będzie można korzystać z
basenu w zupełnie innych, dużo
lepszych warunkach.
Przepraszamy za utrudnienia. Mamy nadzieję, że zapewnienie lepszych warunków do
korzystania z obiektu będzie
naszym wspólnym celem i
spotka się z Państwa wyrozumiałością.
(red.)

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Remont prowadzony będzie przez Gminę Pieszyce, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
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1. Józef Tafliński
2. Alicja Głąb
3. Jan Grodecki
4. Albertyna Imperowicz
5. Krystyna Karpińska
6. Henryka Klimowicz
7. Jan Krych

8. Ksawery Kurp
9. Jerzy Ostrowski
10. Zbigniew Ostrowski
11. Eugeniusz Skowron
12. Zdzisław Słomiński
13. Stanisław Stężycki
14. Władysław Zapał

Prosimy, aby wspomnienia czy zdjęcia dostarczać do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres e-mail: sppieszyce@gmail.
com. Pomoże nam to w przygotowaniach oraz organizacji samej
uroczystości.
Z góry dziękujemy,
Społeczność Szkoły Podstawowej nr 1
w Pieszycach

OSP w Piskorzowie - zasłużona dla Gminy Pieszyce
Uchwałą nr XLIV/310/2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. na wniosek złożony przez
Przewodniczącego Rady Miejskiej w Pieszycach – Ryszarda Kondrata oraz Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce – Dorotę Konieczną-Enözel Rada Miejska Pieszyc
przyznała Jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Piskorzowie tytuł „Zasłużony dla
Gminy Pieszyce”. Wyróżnienie na ręce władz OSP Piskorzów wręczono w niedzielę
6 maja w trakcie uroczystej mszy świętej.
W trakcie mszy świętej
władze Gminy przekazały
również dla OSP talon na
zakup defibrylatora oraz
nożyc hydraulicznych na
kwotę 100 000 zł. Na ten cel
Gmina Pieszyce pozyskała

dotację celową w kwocie
94 644 zł.
Realizacja zadań
z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej
– Funduszu Sprawiedliwości

polegać będzie na nabyciu
wyposażenia i urządzeń
ratownictwa, niezbędnych
do udzielenia pomocy
poszkodowanym bezpośrednio na miejscu.
Wkład własny Gminy

Pieszyce to zaledwie 1%
wartości dotacji czyli kwota
956 zł. Pozostała część środków współfinansowana jest
ze środków – Funduszu
Sprawiedliwości, którego
dysponentem jest Minister
Sprawiedliwości.
(red.)

Wieża widokowa na Wielkiej Sowie
w Pieszycach najlepsza wśród
atrakcji turystycznych regionu!
To nie nasze zdanie, choć nie mamy nic przeciwko
temu. Tak zdecydowały osoby biorące udział w badaniu
popularności atrakcji turystycznych, które w marcu
prowadził Euroregion Glacensis.
W projekcie, który miał wyłonić najlepsze atrakcje turystyczne
po stronie polskiej i czeskiej w
ramach Euroregionu Glacensis,
wzięło udział kilkadziesiąt miejscowości. Pierwsze miejsce zajęła
Wieża Widokowa na Wielkiej
Sowie w Gminie Pieszyce, a
drugie Twierdza Srebrna Góra,
trzecie Jezioro Bielawskie.
Co więcej – Wielka Sowa w
Pieszycach uzyskała najwięcej
głosów zarówno w zestawieniu
atrakcji z Polski i Czech!
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Zwycięstwo Wielkiej Sowy
w głosowaniu zapewni udział
naszej atrakcji turystycznej
w reportażach radiowych i
telewizyjnych oraz w zrealizowanym spocie promocyjnym.
Całość będzie finansowana
przez Euroregion Glacensis.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim za zaangażowanie i
oddanie głosu na Wielką Sowę i
inne atrakcje w naszym rejonie.
To ważne dla całego regionu!
(red.)
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WIELKA SOWA

W opisywanym czasie na W
Sowie przeprowadzono m.in. m
zację lunet widokowych, przen
wideo serwer do transmisji o
kamer widokowych, wykonano
toalety suchej i zadaszenia z
siedzisk turystycznych, wym

Remonty i naprawy mos

W minionym czasie Gmina P
postawiła również na remont i n
mostów na terenie gminy. W tym
wyremontowano m.in.:
- most usytuowany nad Po
Pieszyckim przy ulicy Świdnic
(rozebranie stalowych balustrad
nienie dna, montaż stalowej b
-poręczy, wykonanie podbu
nawierzchni z bruku kamienne
wyremontowanie płyty mostowe
- most, ul. Świdnicka 24 (ro
elementów mostu, wykonanie
wyrównawczej i wzmacniającej z
wykonanie podbudowy z krus
warstwy gruntującej, izolacji oraz
z betonu asfaltowego, oczysz
elementów konstrukcji, oczyszc
odtworzenie spoin, uzupełnieni
ków i wykonanie warstwy hydrof
wykonanie nowych balustrad),
- most nad Potokiem Pies
przy ulicy Kopernika 117 (oczys

4

KAMIONKI

Budowa skweru naprz
Muzeum, który jest doskonałym
tem przesiadkowym dla osób ud
się w góry na rowerach, miejscem
dla osób odwiedzających Muzeu
Sowie w Kamionkach oraz jako
odpoczynku. Wykonane prace t
ułożenie nawierzchni z kruszywa –
ustawienie obrzeży betonowych, u
nawierzchni z kostki betonowej po
i stojaki na rowery, montaż ławe
nianych i ławostołów, montaż stoj
nr 5 (277) / 2018

Inwestycje wykonane i realizowane w latach 2015 – 2018
w terenie Gminy Pieszyce (wybrane)
W latach 2015 – 2018 na terenie Gminy Pieszyce zainwestowanych zostało w sumie około 36 000 000 zł.
Pamiętacie naszą mapę inwestycji? Na tych stronach rozpisujemy bardziej szczegółowo wykonane prace, a na kolejnej
podsumowujemy zgłoszenia inwestycji, które wpłynęły od
Państwa do UMiG.

Wielkiej
moderniniesiono
brazu z
o projekt
zestawu
ieniono

skrzynkę elektryczną oraz wykonywano
prace remontowe przygotowawcze do
sezonu, w tym m.in.: naprawa ogrodzenia, słupków ogrodzeniowych, naprawa
i wykonanie koszy na śmieci, malowanie
farbami impregnującymi wszystkich
elementów drewnianych.

Priorytetami w prowadzonych pracach jest pilność ich
wykonania, ale przede wszystkim – możliwość pozyskania
dofinansowania zewnętrznego na ich realizację. Wykonane
inwestycje wpływają na poprawę bezpieczeństwa, funkcjonalności i estetyki w naszej gminie.

Dodatkowo opracowane zostały projekty budowy
chodników, remontu sali sołeckiej, remontu ulicy Bukowej
i drogi przy kościele.
W kolejnym numerze „Gazety Pieszyckiej” przygotujemy informacje dotyczące kolejnych inwestycji.
(red.)

stów

Pieszyce
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szczenie

zeciw
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to m.in.:
– 562 m2;
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górnej części sklepienia z gruntu, luźnego
materiału i zanieczyszczeń, wykwitów,
roślinności i innych zanieczyszczeń, wykucie zniszczonych i zdegradowanych spoin
pomiędzy elementami kamiennymi i ich
odtworzenie za pomocą mrozoodpornych
i niskoskurczowych zapraw, wykonanie
żelbetowej płyty wzmacniającej wraz ze
wspornikami, ułożenie nawierzchni jezdni
z kostki kamiennej wraz z wypełnieniem oraz ułożenie nawierzchni z kostki
kamiennej na zejściach z mostu, ułożenie
izolacjo-nawierzchni z emulsji asfaltowej
i kruszywa bazaltowego na opaskach
bezpieczeństwa; montaż stalowych balustrad zabezpieczonych antykorozyjnie,
odtworzenie skarp i wreszcie wykonanie
warstwy hydrofobowej na powierzchniach
kamiennych).
- most drogowy pomiędzy ul.
Zamkową a ul. Kopernika (rozebranie
górnej części kamiennych balustrad,
rozebranie nawierzchni asfaltowej na

ceglanym sklepieniu, oczyszczenie
sklepienia z luźnego materiału i zanieczyszczeń, wykucie zniszczonych i
zdegradowanych spoin pomiędzy elementami ceglanymi i kamiennymi oraz
odtworzenie wykutych spoin, wykonanie warstwy hydrofobowej, ułożenie
warstwy geosiatki z włókien szklanych
powleczonych masą bitumiczną – duża
wytrzymałość na rozciąganie, zamontowanie stalowych balustrad zabezpieczonych antykorozyjnie na kamiennych
ścianach czołowych).
- m o s t d ro g o w y n a d S o w i m
Potokiem w Lasocinie (rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu asfaltowego
na całej szerokości przęsła oraz rozebranie
istniejącej stalowej balustrady, zdemontowanie żelbetowych płyt, zamocowanie
obluzowanych elementów kamiennych
przyczółków, wymiana zniszczonych
spoin pomiędzy elementami kamiennymi,
wykonanie żelbetowej ławy podłożysko-

wej i płyty przęsłowej, ułożenie izolacji
z papy termozgrzewalnej na żelbetowej
płycie, wykonanie żelbetowych belek
podporęczowych, montaż stalowej
balustrady mostowej, odtworzenie konstrukcji jezdni, oczyszczenie i pogłębienie
Sowiego Potoku w sąsiedztwie remontowanego przęsła mostu).
- most drogowy Rościszów 60 (rozebranie istniejącej nawierzchni z betonu
asfaltowego i istniejących stalowych
balustrad, rozebranie obluzowanych i
uszkodzonych elementów betonowych z
bocznych powierzchni gzymsów i płyty
pomostowej, montaż zbrojenia wzmacniającego przęsło, wykonanie warstwy
betonu wzmacniającej płytę pomostową
wraz z odtworzeniem gzymsów, wykonanie izolacji poziomej na płycie przęsła, montaż kamiennych krawężników,
ułożenie nowej nawierzchni z betonu
asfaltowego oraz montaż nowych stalowych balustrad).

rowery i samoobsługowej stacji naprawy
rowerów, montaż stalowej balustrady
ochronnej oraz tablicy edukacyjnej.

Dofinansowanie wiercenia studni
na obszarach wiejskich - dofinansowanie udzielane jest na wniosek
złożony przez mieszkańców chcących
wybudować własne ujęcie wody. Dotacje
udzielane są mieszkańcom, gdzie nie ma
możliwości budowy wodociągu lub jego
budowa związana jest ze zbyt wysokimi
kosztami.
Budowa ścieżki rowerowej Pieszyce
–Kamionki – zadanie w trakcie realizacji.
Zakres zadania obejmuje m.in.: wykona-

nie 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.

Remont drogi dojazdowej do pól
(wymiana istniejącego przepustu pod
zjazdem i konstrukcji jezdni na zjeździe
z drogi gminnej na drogę powiatową,
wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni tłuczniowej, ułożenie
nawierzchni z betonu asfaltowego na
drodze i zjazdach).
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Wasze propozycje na inwestycje

OGŁOSZENIA ZGM

W poprzednich numerach „Gazety Pieszyckiej” po
raz kolejny pytaliśmy Państwa o kolejne pomysły na
inwestycje w Gminie Pieszyce, które Państwa zdaniem powinny zostać zrealizowane w okolicy Państwa
zamieszkania.

1. Sprzedam w Pieszycach dom 2-rodzinny – 9 pomieszczeń do
remontu – dach, okna (parter), drzwi, podłogi. Dom bezczynszowy. Ogród
przed domem i okalający dom – 2,5 ara. Cicha, spokojna okolica, las,
łąki, dobra komunikacja, sklepy, przystanek autobusowy. Możliwość podłączenia się do studzienki i kanalizacyjnej. Woda, prąd, gaz. Atrakcyjna
cena – do negocjacji. Tel.: 602 – 138 – 276, 606 – 187 – 487.
2. Zamienię mieszkanie komunalne położone w Pieszycach o
pow. 29,05 m² po remoncie na większe położone w Pieszycach lub
Dzierżoniowie. Możliwość dopłaty. Telefon kontaktowy 534-361-031
lub 726-396-471.
3. Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 29,82 m² położone na
parterze przy ulicy Kopernika na większe. Mieszkanie jest po remoncie i
składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. Telefon kontaktowy 667-747-768.
4. Zamienię mieszkanie położone na parterze przy ulicy Kopernika
o pow. 31,21 m². Telefon kontaktowy 667-544-077.
5. Sprzedam pół domu do remontu w Rościszowie. Możliwość
zamiany na mieszkanie. Telefon kontaktowy 663-620-474.
6. Zamienię mieszkanie komunalne położone na I piętrze o pow.
17,49 m² na większe – może być ze spłatą zadłużenia. Tel. 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.
20. Zamienię mieszkanie komunalne 63m2 w centrum miasta Bielawie (parter) do kapitalnego remontu. Na mniejsze w Pieszycach (parter)
po remoncie. Więcej informacji pod nr tel 534 570 385
21. Zamienię mieszkanie własnościowe w Dzierżoniowie 1 pokój z
kuchnią, łazienką i przedpokój 26,5m² po kapitalnym remoncie, centralne
gazowe zamienię mieszkanie na większe, może być Pieszyce, Rościszów
lub Kamionki. Mieszkanie może być do remontu i czynszowe. Tel. kontaktowy: 607-769-300.

W minionych latach dzięki Państwa głosom udało się wykonać
mniejsze i większe inwestycje, które wpływają na zmianę komfortu
i estetyki miejsc, w których mieszkamy i przebywamy. Aktualnie
zgłoszone propozycje będziemy chcieli ująć w planie inwestycyjnym i podjąć się ich realizacji. Oczywiście nie wszystkie, ale te,
których realizacja będzie realna ze względu na koszty i możliwości
pozyskania dofinansowania na ich przeprowadzenie. Burmistrz
Pieszyc Dorota Konieczna – Enozel spotkała się już z rodzicami,
którzy zgłosili potrzebę budowy placu zabaw przy Ośrodku Pomocy
Społecznej w Pieszycach. Zadanie to zostanie ujęte w przyszłorocznym budżecie miasta.

Oto propozycje, które w wyznaczonym
terminie zostały zgłoszone:
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- Plac zabaw dla dzieci z kurtyną wodną i parkingiem dla rowerów przy Ośrodku Pomocy Społecznej – 29 głosów.
- Naprawa drogi dojazdowej położonej w centrum miasta na
działce gminnej 593/8 Pieszyce Dolne oraz budowa wiaty
zasłaniającej pojemnik na odpady – 3 głosy.
- Budowa dwóch ścieżek pieszo-rowerowych z miejscami do odpoczynku Pieszyce - Rościszów i Pieszyce – Piskorzów – 2 głosy.
- Budowa dróg na osiedlu Szkolnym.
- Budowa i utwardzenie (asfalt) drogi na ulicy Hermana.
- Remont lub budowa nowej sali sołeckiej w Piskorzowie.
- Budowa drogi do cmentarza wraz z drogą osiedlową.
- Budowa drogi na osiedlu Centrum - ul. Piotra Własta, ul.
Henryka Biernackiego.
- Dokończenie modernizacji jezdni i wykonanie chodnika na
pełnym odcinku miejscowości, przez którą przebiega droga
wojewódzka 383.
- Załatanie dziur w drodze dojazdowej do wyciągu na Wielką
Sowę, docelowo droga powinna zostać gruntownie przebudowana i powinien zostać utworzony duży parking.
- Naprawa drogi biegnącej poniżej szpitala do pierwszego przystanku w Rościszowie.
- Ul. Ziemomysła – budowa drogi wraz z infrastrukturą dla
tego rejonu, oświetlenie, kosze na śmieci, ławki, chodniki,
uporządkowanie terenu „działek” – ogródków działkowych.
Instalacja monitoringu.
- N owa nakładka asfaltowa na ulicy Obywatelskiej i
Piskorzowskiej, uporządkowanie żywopłotów przy wjeździe
z ul. Ogrodowej na ul. Obywatelską.
- Wybudowanie chodnika na ul. Piastowskiej i częściowo
Obywatelskiej oraz ustawienie – założenie lampy na końcu
ulicy Piastowskiej, koło ogródków działkowych).
(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.
Aktualne ogłoszenia przetargowe znajdziecie także na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce – www.pieszyce.pl
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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.

Prace remontowe
Tynkowanie, kładzenie szpachli, malowanie. Solidnie, według
życzenia klienta. Tel.: 695 895 878.

Projekt: „Kultura i współpraca
wszystkim nam się opłaca”
Drugiego czerwca w ramach projektu „Kultura i
współpraca wszystkim nam się opłaca” do Gminy Bohuslavice na działanie pn. „Pójdź z nami do bajki” pojedzie
20 dzieci. Tym razem dzieci uczęszczające na zajęcia
artystyczne organizowane przez Miejską Bibliotekę
Publiczną – Centrum Kultury w Pieszycach.
Na miejscu dzieci czeka
sporo atrakcji przez kilka
godzin. Mali uczestnicy będą
wędrować po czeskim miasteczku wykonując rożnego
rodzaju zadania, gry i zabawy.
Wydarzenie jest tak przygotowane, że dzieci bardzo
aktywnie wraz z rówieśnikami z Bohuslavic i z Novej
Paki spędzają bez mała cały
dzień poznając bajki, obyczaje,
zawiązując międzynarodowe

przyjaźnie. Opiekunami są pracownicy Miejskiej Biblioteki
Publicznej – Centrum Kultury
w Pieszycach.
Podkreślamy, że beneficjentem projektu jest Gmina
Pieszyce i dlatego dzieci z
Pieszyc biorą udział nieodpłatnie w tego typu działaniach,
a zapewniony mają zarówno
transport jak i obiad podczas
tego wyjazdu.
MBP-CK Pieszyce

Zachęcamy do korzystania!
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Często spotykaliśmy się z informacją i problemem
psich odchodów, które nie zostały posprzątane przez
właścicieli czworonogów. W związku z tym Gmina Pieszyce rozpoczęła montaż specjalnych pojemników, do
których właściciele będą mogli wyrzucać psie odchody.
Pierwsze takie pojemniki
zostały zamontowane przy ulicy
Ogrodowej pomiędzy Netto
i Dino, czyli w miejscu częstych spacerów z pupilami.
Sukcesywnie będzie montowali
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kolejne tego typu pojemniki
licząc na to, że będą one wykorzystywane we właściwy sposób,
do czego gorąco zachęcamy!
(red.)
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