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wrzesień/październik 2018 wydawana od 1994 r.

Klub Senior + na spotkaniu
z Minister Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej
W dniu 27 września 2018 r. nasi seniorzy z Klubu
Senior + działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Pieszycach mieli przyjemność uczestniczyć w
III Obchodach Międzynarodowych Dni Seniora, które
odbyły się w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej w Warszawie.
Na uroczystość zjechali
się przedstawiciele Klubów
Seniora oraz Dziennych
Domów Pomocy Społecznej
z całej Polski. Nasz klub miał
przyjemność reprezentować

Nie zabrakło części artystycznej prezentowanej przez
seniorów. Po części oficjalnej nasi reprezentanci wraz
z przewodnikiem zwiedzili
warszawskie Łazienki. Wyjazd,

całe województwo dolnośląskie. Uroczystość obejmowała przemówienia obecnej na
obchodach minister Elżbiety
Rafalskiej oraz wicepremier
Beaty Szydło.

choć wyczerpujący, dostarczył
seniorom moc emocji i wzruszeń. Pozostały wspomnienia,
zdjęcia oraz wpisy do kroniki.
OPS Pieszyce

Kolejna regionalna akcja
sprzątania Gór Sowich za nami
22 września br. po raz drugi już wyruszyliśmy z workami na szlaki Gór Sowich. W akcji sprzątania śmieci
udział brały wszystkie gminy należące do Lokalnej
Grupy Działania – „Partnerstwo Sowiogórskie”: Gmina
Nowa Ruda, Jedlina Zdrój, Głuszyca, Walim oraz Gmina
Pieszyce. Partnerami akcji były również Nadleśnictwa
Świdnica, Wałbrzych i Jugów.
Grupy ochotników wyruszały z Przełęczy Sokolej,
Walimia, Głuszycy i Przełęczy

Pieszyce oraz prezes LGD
Góry Sowie. - Na szczęście
tym razem okazało się, że

Jugowskiej. Uczestnicy
zostali zaopatrzeni w worki
na śmieci, rękawiczki, a także
wodę. Zapełnione worki
zostawiane były w specjalnie
wyznaczonych miejscach
na terenie gór, skąd zostały
zabrane przez nadleśnictwa.
Meta akcji znajdowała się na
Wielkiej Sowie.
- Bardzo się cieszę, że
jest z nami tak wiele grup,
dzieci, młodzieży i turystów
– mówiła na Wielkiej Sowie
Dorota Konieczna – Enozel
– burmistrz Miasta i Gminy

Góry Sowie nie są tak bardzo
zaśmiecone, więc cieszymy się
z tego, że turyści pamiętają, że
śmieci trzeba zabierać ze sobą
i że ta edukacja działa – dodaje
burmistrz Pieszyc.
Po dotarciu na najwyższy szczyt Gór Sowich, na
uczestników czekał gorący
posiłek i specjalne upominki,
a Nadleśnictwa zadbały o
drewno na ogniska, przy których tłumnie gromadzili się
turyści.
(red.)

Wybory samorządowe 2018

Gdzie i na kogo możesz zagłosować na burmistrza i do Rady Miejskiej?
Sprawdź na str. 10 - 13

Ruszył 2 etap budowy
Rozpoczęliśmy budowę kolejnego odcinka drogi
dojazdowej do gruntów rolnych na przedłużeniu ulicy
Hermana w stronę Jeziora Bielawskiego.
To 2 etap budowy tej drogi,
który planujemy zakończyć w
przyszłym roku łącząc się z
powstająca właśnie drogą w
Bielawie tworząc atrakcyjny
szlak pieszo-rowerowy.
Każdego roku korzystamy ze środków Urzędu
Marszałkowskiego na budowę
dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Do tej pory
zmodernizowaliśmy drogę w

Kamionkach obok Czarnego
Rycerza i wykonaliśmy pierwszy odcinek budowy ulicy
Hermana pozyskując kwotę
prawie pół miliona zł.
W ramach tegorocznego
zadania wykonana zostanie
droga asfaltowa wraz z odwodnieniem na długości 500 m.
Wartość umowy:
258.177,00 zł.

Dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego:
105.000,00 zł.

Prace powinny zostać
zakończone w październiku br.
(red.)

Piotra Własta w przebudowie
Równolegle z budową budynku przedszkola prowadzone są już prace przy przebudowie ulicy Piotra
Własta.
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Prace obejmą przebudowę nawierzchni oraz
budowę kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia drogi
wykonana zostanie z kostki
betonowej. Ponadto wzdłuż
Szkoły Podstawowej nr 1 i
przy budynku przedszkola
wykonanych zostanie 56 miejsc
parkingowych.

Termin zakończenia zadania upływa 31 stycznia 2019 r.
Ulica Piotra Własta jest
obecnie jedyną drogą dojazd o w ą d o p l a c u b u d o w y.
Przepraszamy mieszkańców
za utrudnienia i prosimy o
cierpliwość i wyrozumiałość.
(red.)

Projekt wodociągu w Rościszowie gotowy
Warunkiem modernizacji drogi wojewódzkiej 383 w Rościszowie było przeprojektowanie sieci wodociągowej, która pierwotnie zaprojektowana została w ciągu
drogi wojewódzkiej, co zdecydowanie zwiększało koszty jej wykonania w związku
z: kosztami zajęcia pasa drogi wojewódzkiej oraz koniecznością ponoszenia
corocznej opłaty za umieszczenie wodociągu w drodze.
Wodociąg zaprojektowano w ul. Spacerowej (droga
gminna), dzięki czemu obniżyło to znacznie koszty jego
wykonania. Gmina dysponuje
dokumentacją wraz z pozwoleniem na budowę dla wodociągu w Rościszowie. W 2017
„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
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58-250 Pieszyce, Bratoszów 24,
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r. wykonano 1 etap zadania
– od Piskorzowa do granic wsi
Rościszów. Mamy nadzieję, iż
w przyszłym roku wykonamy
kolejny etap zadania.
Szukanie – nie wymówek, a
racjonalnych rozwiązań, które
stają się realne do wykonania

zarówno pod względem technicznym jak i finansowym,
kompleksowość działań i pozyskiwanie środków zewnętrznych to jedyna gwarancja przyszłego rozwoju naszej Gminy.

INFORMACJA

(opr.)

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. n ieruchomości 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

Przyszłość Podzamcza w Pieszycach
W okresie przedwyborczym często pytacie Państwo
o ważne dla gminy inwestycje. Tak jest z np. z remontem
Podzamcza w Pieszycach. Jak wiecie Państwo, jest to
inwestycja prywatna. Jako gmina staramy się umożliwić
i zgodnie z możliwościami prawnymi ułatwić działania
inwestorów, a postęp prac mogli Państwo zobaczyć
6 października 2018 r. podczas dnia otwartego.

Niezbędne uzgodnienia:
* decyzja – pozwolenie konserwatorskie; koncepcja architektoniczno- budowlana uzyskała aprobatę konserwatora zabytków,
* odstępstwo od Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej
– budynki nie spełniają obowiązujących przepisów bezpieczeństwa p-poż (szerokość klatek schodowych i dróg ewakuacyjnych,
szerokość drzwi zewnętrznych itp.).
Obecnie właściciele przygotowują
wielobranżowe projekty budowlane
oraz ekspertyzę p.poż (rzeczoznawca
do spraw zabezpieczeń p.poż wraz z
rzeczoznawcą budowlanym).
Przedstawiamy rysunki elewacji
oraz zagospodarowania terenu z koncepcji uzgodnionej z konserwatorem
zabytków.
(red.)

Kolejny numer
„Gazety Pieszyckiej”
ukaże się
na koniec listopada.
Nie obiecując gruszek na wierzbie, nie mówiąc kiedy się to
zadzieje, ponieważ nie możemy Państwu obiecać wykonania
czegoś, czego my sami nie realizujemy - czysto informacyjnie.
Zespół budowlany podzamcza wraz z przynależnym terenem
w 2005 r. wpisany został do rejestru zabytków i podlega ochronie
konserwatorskiej. Konieczne jest zachowanie układu oraz formy
i głównych parametrów budynków przeznaczonych do przebudowy i remontu.
Właściciele planują przebudowę, rozbudowę i odbudowę oraz
zmianę sposobu użytkowania obiektów (z funkcji mieszkalnej
na handlowo-usługową). W niektórych budynkach projektuje się
przebudowę dachów (wprowadza się lukarny)
Zagospodarowanie terenu będzie obejmowało miejsca postojowe, dojścia, dojazdy, ogród ozdobny, miejsce dla przedstawień,
oświetlenie itd.
Projektowana funkcja:
* budynki po lewej stronie- pl. Zamkowy 2 i 4 oraz dawny budynek gospodarczy: funkcja wiodąca – gastronomiczna (~180 miejsc),
funkcja uzupełniająca - hotelowa (~30 miejsc noclegowych).
Będzie tutaj restauracja z apartamentami oraz karczma z pokojami
noclegowymi (budynek karczmy będzie uzupełniony o rozbudowę
- część będzie nowoprojektowana); powstanie 20-25 miejsc pracy.
* dawny budynek adiutanta cara (ten, z którego został tylko
parter) - planuje się nadbudowę (lub raczej odbudowę, odtworzenie - ze względu na zły stan techniczny pozostałości po budynku)
do historycznej wysokości, będzie pełnił funkcję muzealną.
* budynki po prawej stronie - pl. Zamkowy 1 i 3 oraz budynek
bez numeru: nieuciążliwa funkcja usługowo- handlowo- biurowa,
np. sklep z rękodziełem, sklep z wyrobami lokalnymi, sklep z
pamiątkami, pomieszczenia biurowe.

Dla uczniów z jedynki
W październiku 2018 r.
Dorota Konieczna – Enözel
- burmistrz Miasta i Gminy
Pieszyce, podpisała z Fundacją
„Krzyżowa” dla Porozumienia
Europejskiego umowę partnerską na rzecz realizacji projektu
„Równe Szanse – wsparcie
w zakresie wyrównywania
dysproporcji edukacyjnych i
rozwijania uzdolnień”. Projekt
będzie realizowany w ramach
Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata 2014
– 2020 współfinansowanego
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z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W ramach projektu,
który będzie realizowany w
roku szkolnym 2018/2019 i
2019/2020 Szkoła Podstawowa
nr 1 w Pieszycach wzbogaci
się o sprzęt komputerowy i
pomoce dydaktyczne na kwotę
60.000 zł. Uczniowie skorzystają z 1500 godzin zajęć
wyrównawczych i rozwijających uzdolnienia oraz będą
brali udział w wycieczkach
dydaktycznych.
(opr.)
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Odpowiedzialność za gminę to nie populizm
Szanowni Państwo,
Jako że do wyborów
samorządowych pozostało już niewiele czasu,
a miniony okres to czas
„cudów”, postanowiłam
odnieść się do faktów i realnych danych dotyczących
działań, zadłużenia Gminy,
wysokości budżetu i środków przeznaczonych na
inwestycje oraz do zarzutów
dotyczących mojej pracy
jako Burmistrza Miasta i
Gminy Pieszyce w trakcie
kadencji 2014-2018 w której
to udało mi się dokonać
rzeczy wcześniej niemożliwych. Zwiększyłam budżet
Gminy również ten przeznaczany na inwestycje.
W Gminie w ciągu tego
czasu zainwestowanych
zostało ponad 50 000 000 zł,
z czego 15 mln to środki
gminne, a pozostała kwota

jako Burmistrzowi. I bardzo
dziękuję za to przypomnienie - swoiste podsumowanie
stanu Gminy jaki zastałam
obejmując fotel Burmistrza.
Pan Obal świadomie manipuluje informacją, próbując
swoje błędy i brak działań
z poprzednich lat przypisać
mojej osobie.
Ale po kolei. W artykule
padł zarzut dotyczący:
- Stanu środków finansowych, podobno na koniec
swojej kadencji w 2014 roku
Pan Obal pozostawił na
koncie Gminy 5 mln zł, tymczasem w rzeczywistości
środków zgromadzonych na
rachunku bankowym Gminy
w gotówce było 703 401, 62
zł, a rok 2014 zakończył
się deficytem w wysokości minus 662 033,67 zł, a
zadłużenie Gminy wynosiło 11 118 200 zł.

koncepcji zagospodarowania tego budynku w porozumieniu z właścicielem
pałacu. Niechęć Pana Obala
doprowadziła do zerwania
rozmów i przez wiele długich lat obiekt niszczał, a
Pan Obal nie miał na jego
zagospodarowanie pomysłu. Przez 16 lat!
Od dwóch lat prowadzę
prace porządkowe, podziały
geodezyjne i projekty, które
umożliwią nam usamodzielnienie budynku, co pozwoli
na jego zagospodarowanie. Jednocześnie prowadzę intensywne prace i
rozmowy z Bankiem
Gospodarstwa Krajowego,
z TBS Dzierżoniów, które
mają na celu znalezienie
partnera i zagospodarowanie budynku na cele mieszkaniowe. W poprzednich
okresach takie działania w

kto środki zewnętrzne:
unijne, rządowe czy też
środki naszych partnerów.
Moja praca skupia się przede
wszystkim na człowieku,
niezbędnych inwestycjach,
pozyskiwaniu środków
zewnętrznych i współpracy,
dzięki której udaje nam się
realizować w Gminie wiele
inwestycji.
Zarzuty Pana Obala
zawarte w artykule zamieszc z o n y m w Ty g o d n i k u
DDZ.24 wspaniale przypominają poprzednią 16-letnią
władzę, jej nieudolność,
niechęć do współpracy
i mnóstwo nierozwiązanych problemów z którymi
przyszło mi się zmierzyć

- Złego stanu budynku
tzw. ,,hotelu” przy ulicy
Kościuszki 6. Pragnę przypomnieć, iż w roku 2007
Gmina wydała kwotę ponad
65 tys. zł na wykonanie

ogóle nie były prowadzone.
- Turystyka to kolejny
niezrozumiały przez Pana
Obala temat. Wieża widokowa na Wielkiej Sowie
wyremontowana została
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w roku 2006 za czasów
poprzedniej władzy. Sposób
i jakość wykonania prac
pozostawiają wiele do
życzenia. Dzisiaj wieża
wymaga ponownie generalnego remontu, którego koszt
przewyższa kwotę 1 mln zł, a
dodatkową trudnością przeprowadzenia jej remontu jest
wpisanie wieży do rejestru
zabytków. Ja dzisiaj nie
mam komfortu otrzymania
środków na remont wieży
od Stowarzyszenia Wielka
Sowa, które takie fundusze
na remont zbierało i przekazało Gminie w roku 2006.
Kolejny pokaźny remont
został wykonany w sierpniu
2014 roku w efekcie wielu
uwag turystów odnośnie
wyglądu wieży. Remont ten
polegał między innymi na
malowaniu elewacji, która
dzisiaj nabrała różowej
barwy. Przygotowałam za
to wniosek o dofinansowanie remontu i zagospodarowania wieży ze środków
polsko-czeskich, zgodnie z
wytycznymi konserwatora
zabytków.
- Kolejnym absurdem
świadczącym o braku
wiedzy na temat rozwoju
turystyki jest stwierdzenie, że wieża widokowa na
Wielkiej Sowie jest własnością Pieszyc i nikt do tego
terenu nie powinien mieć

wielu wydarzeń i publikacji turystycznych, ale
przede wszystkim poprzez
udzielanie wsparcia finansowego przeznaczonego
dla organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i
przedsiębiorców realizujących działania w zakresie
turystyki. Podobne działania
oraz projekty inwestycyjne

turystycznych oraz sprzedażą miejsc noclegowych.
Perspektywa powrotu do
zamknięcia się na tę szeroką
współpracę to bardzo zła
wróżba dla rozwoju turystyki, a tym samym rozwoju
Gminy Pieszyce.
- Zarzut dotyczący
Podzamcza to chęć odwrócenia uwagi od nieudolno-

promisu pomiędzy zachowaniem dziedzictwa, a
użytkową formą w porozumieniu ze strażą pożarną,
na której zależy właścicielowi obiektu. Przygotowanie
inwestycji to zawsze długotrwały proces i wie to każdy,
kto ma w przeprowadzaniu
inwestycji choćby najmniejsze doświadczenie.
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RZUT PARTERU
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prawa. Gmina Pieszyce nie
była i nie jest właścicielem
wieży na Wielkiej Sowie.
Gmina Pieszyce dzierżawi ją od Nadleśnictwa
Świdnica. Góry Sowie
są atrakcją turystyczną,
którą w czasie mojej
pracy skutecznie promuję
między innymi poprzez
działania w Stowarzyszeniu
Turystycznym Gmin Gór
Sowich, którego jestem
wiceprezesem. Polegają
one m.in. na:
- utrzymywaniu ścieżek
do narciarstwa biegowego,
- organizowaniu zimowych biegów - Biegu
Gwarków i Biegu Włókniarza,
- utrzymaniu górskich
tras rowerowych MTB,
- organizacji wyścigów
kolarstwa górskiego MTB
i wyścigów szosowych
Korona Gór Sowich CCC,
- promocji na targach
turystycznych i w mediach.
Promocja i rozwój
odbywa się także
poprzez Lokalną Grupę
Działania „Partnerstwo
Sowiogórskie”, którego
jestem prezesem. Możliwe
jest to poprzez organizację
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ROZBUDOWA, ODBUDOWA, PRZEBUDOWA
I REMONT BUDYNKÓW PODZAMCZA

BUDYNEK "A" - RESTAURACJA

5
1:200

ELEWACJA PD-WSCH
PROJEKT- RZUT PARTERU
i ELEWACJA - BUDYNKI A i B

A-2

To fragment projektu przebudowy, rozbudowy i odbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania
obiektów Podzamcza z funkcji mieszkalnej na handlowo-usługową, który wykonali właściciele Pałacu
i Podzamcza w Pieszycach.

prowadzę również poprzez
współpracę z Euroregionem
Glacensis.
Wieża widokowa na
Wielkiej Sowie jest dziedzictwem i atrakcją turystyczną całych Gór Sowich
i tylko szeroka współpraca
wszystkich podmiotów:
gmin, przedsiębiorców, stowarzyszeń pozwoli na jej
właściwe wypromowanie
i zwiększenie liczby turystów odwiedzających Góry
Sowie, co właśnie się dzieje
i potwierdzone jest statystykami odwiedzin atrakcji
Gminne mieszkania zlokalizowane na Podzamczu
były w tragicznym stanie.

ści i braku otwartości ze
strony Pana Obala, który
przez 15 lat nie umiał
tego problemu rozwiązać
i który zamknął się na
wszelkie możliwości, a dziś
mówi o otwartości. Miejsce
totalnie zdewastowane bez
podstawowej infrastruktury
w centrum miasta zamieniliśmy na 17 mieszkań o
zdecydowanie lepszym standardzie. Dzisiaj Podzamcze
ma szansę na kolejne życie,
ale nie jest to proces łatwy
i szybki. Wymagało uzgodnienia z konserwatorem
zabytków, które jest już
gotowe, poszukania komnr 9 (281) / 2018

- Umowa na świadczenie
nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej
Przychodni
Miejskiej z Narodowym
Funduszem Zdrowia na lata
2013 – 2015 wprowadzała
dodatkowe wymagania, a
nie przewidywała zmiany
stawki. To powodowało, że
Przychodnia musiała dokładać do tego kontraktu zbyt
dużo pieniędzy. Umowa
wygasła 30 czerwca 2016 r.,
a kierownictwo przychodni
nie podjęło decyzji o zawarciu kolejnej umowy.
Zasadniczą jednak przyczyną podjęcia takiej decyzji był brak lekarzy chęt-

To fragment skweru wybudowanego w Kamionkach.

nych do pracy w dni wolne,
niedziele i święta. Rezygnacja z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
dotyczyła tylko tego jednego kontraktu i wynikała
wyłącznie z rachunku ekonomicznego, a zwłaszcza z
6 braków kadrowych niezależnych od przychodni.
Była to decyzja trudna,
ale słusznie podjęta przez

kierownika Przychodni
Pana Jerzego Westera.
Obecnie po zmianie
przepisów przychodnie
miejskie takiej opieki
świadczyć nie mogą.
Została ona zarezerwowana wyłącznie dla szpitali.
- Park miejski i stopień jego zaniedbania,
brak podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych w

czasie pracy Pana Obala
był tak wielki, że doprowadził do konieczności
wycięcia wielu drzew.
Prace wycinkowe i pielęgnacyjne prowadzone były
przy wsparciu konserwatora
zabytków. Na ten cel pozyskaliśmy również środki z
Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska.
Dzisiaj park jest miej-

Już w przyszłym roku pomiędzy Pieszycami i Kamionkami powstanie ścieżka pieszo-rowerowa.
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scem, które nie straszy,
które w miarę pozyskiwanych środków zagospodarowujemy, oddając
go Mieszkańcom. Dziś to
miejsce do wspólnych spacerów i wydarzeń integrujących Mieszkańców.
- Zarzut dotyczący
zmiany statusu Gminy to
absolutne niezrozumienie
tematu, tuszowanie własnej nieudolności, ale też
brak szacunku dla woli
Mieszkańców obszarów
wiejskich, bo ta właśnie
wola Mieszkańców była
podstawą działań, na które
ja potrzebowałam 3 miesięcy po objęciu funkcji
Burmistrza. Rzeczywiście
w 2015 roku wprowadzono
nowelizację, która pozwoliła
gminom miejskim do 20 tys.
Mieszkańców (wcześniej
były to gminy do 5 tys.)
na skorzystanie ze środków z Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich , ale
to tylko zwiększyło konkurencję wśród wnioskodawców, a mimo to Pieszyce
pozyskały ponad 3 mln zł i
nadal pozyskujemy środki
na rozbudowę i modernizacje naszych zaniedbanych
przez lata wsi.
- Kamionki to dziś wieś
w której trudno odnaleźć ślady inwestycyjne
poprzedniej władzy Pana
Obala. Dotkliwy brak wody
i problem z kanalizacją rozwiązujemy poprzez dofinansowanie budowy studni
i przydomowych oczyszczalni. Jako Burmistrz
w czasie swojej kadencji zbudowałam skwer z
miejscami parkingowymi,
miejscami do odpoczynku
i stacją naprawy rowerów,
buduję oświetloną ścieżkę
pieszo-rowerową pomiędzy Górnymi Pieszycami a
Kamionkami, parkingi dla
turystów, przygotowałam
projekt modernizacji ul.

Bukowej oraz drogi przy
kościele, projekt budowy
chodnika w drodze powiatowej oraz projekt ścieżki
rowerowej wokół wsi. W
przygotowaniu jest projekt
rozbudowy i modernizacji
sali sołeckiej.
- Kolejnym absurdem
i brakiem podstawowej
wiedzy, a może celowym
zabiegiem wprowadzającym dezinformację, jest
zarzut dotyczący remontu
drogi wojewódzkiej w
Rościszowie.
Warunkiem modernizacji drogi wojewódzkiej
w Rościszowie było przeprojektowanie sieci wodociągowej, która za czasów
Pana Obala zaprojektowana została w ciągu drogi
wojewódzkiej, co zdecydowanie zwiększało koszty
jej wykonania w związku
z: kosztami zajęcia pasa
drogi wojewódzkiej oraz
koniecznością ponoszenia
corocznej opłaty za umieszczenie wodociągu w drodze.
Podjęłam decyzję o
zmianie projektu i obecnie
wodociąg zaprojektowany
jest w ul. Spacerowej (droga
gminna), dzięki czemu obniżyło to znacznie koszty jego
wykonania. Gmina dysponuje dokumentacją wraz z
pozwoleniem na budowę dla
wodociągu w Rościszowie.
W 2017r. wykonano 1 etap

zadania – od Piskorzowa
do granic wsi Rościszów.
Mamy nadzieję, iż w przyszłym roku wykonamy
kolejny etap zadania.
- Budowa wyciągu na
Wielką Sowę - Gmina nie
może w żaden sposób zmusić
inwestora do przyspieszenia
prac, to nie my decydujmy
o wydaniu przez niego 60
mln zł, a na tyle szacowana
jest inwestycja. Inwestor
dokłada wszelkich starań,
aby przygotować i zrealizować projekt, który będzie
prawdziwą perłą tego terenu.
Gotowy jest projekt wyciągu
z 3 nartostradami, z dużym
zapleczem hotelowo-rekreacyjnym autorstwa osoby,
która projektowała i nadzorowała pracę wyciągów
m.in. w Białce Tatrzańskiej
i Czarnej Górze. Koncepcja
opiniowana jest wstępnie
przez Nadleśnictwo.
W trakcie mojej 4 letniej kadencji w latach
2014-2018 w Pieszycach
wybudowaliśmy i budujemy za pieniądze pochodzące z budżetu miasta,
środków zewnętrznych i
środków partnerów:
- drogi i mosty za kwotę
ponad 15 mln zł,
- sieci wodno- kanalizacyjne i prace melioracyjne
za kwotę prawie 10 mln zł,
- infrastrukturę za ponad
21 mln zł,

W Gminie zainwestowanych
zostało ponad 50 000 000 zł,
z czego 15 mln to środki gminne,
a pozostała kwota to środki
zewnętrzne: unijne, rządowe
czy też środki naszych partnerów.

Projekt budowy wyciągu na Wielką Sowę z trzema nartostradami
przygotowany na zlecenie prywatnego inwestora.

- przeznaczyliśmy
ponad 3 mln zł na działania realizowane w szkołach, przedszkolu, OPS, CK,
dofinansowując działania
Mieszkańców, stowarzyszeń.
Bardzo wiele jeszcze
wyzwań przed nami, ale
podstawą działania jest
jasno wyznaczona ścieżka
oparta na rozsądnym i realnym działaniu na rzecz
Mieszkańców, otwartości i
umiejętności współpracy,
budowaniu infrastruktury w oparciu o środki
zewnętrzne.
Manipulowanie informacją przez Pana Obala to
przedwyborcze sztuczki i
przysłowiowe gruszki na
wierzbie, kompletna, nieodpowiedzialność, brak
wiedzy na temat możliwości budżetowych miasta,
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populizm i celowe wprowadzanie Mieszkańców Gminy
w błąd.
W mojej pracy i pracy
ludzi, którzy mnie wspierają, podstawowym celem
jest szukanie – nie wymówek a racjonalnych rozwiązań, które stają się
re a l n e d o w y k o n a n i a
zarówno pod względem
technicznym jak i finansowym. Poszukiwanie partnerów i kompleksowość
działań uwarunkowana
podstawowymi potrzebami Mieszkańców oraz
pozyskiwanie środków
zewnętrznych to jedyna
gwarancja przyszłego rozwoju naszej Gminy.
Dorota Konieczna-Enozel
Burmistrz Miasta
i Gminy Pieszyce

7

Powracające pytania o wyciąg na Wielką Sowę
Często pytacie Państwo o ważne dla gminy inwestycje.
Tak jest z np. z wyciągiem narciarskim na Wielką Sowę.
Pytania w ostatnim czasie się nasilają, dlatego na nie odpowiadamy.
Gmina nie może w żaden sposób zmusić inwestora do przyspieszenia prac, to nie my decydujmy o wydaniu przez inwestora
60 000 000 złotych, a na tyle szacowana jest inwestycja. Inwestor
dokłada wszelkich starań, aby dopiąć projekt, który będzie prawdziwą perłą tego terenu. Na jego realizację wszyscy liczymy i
czekamy.
W czwartek 20 września po raz Burmistrz Pieszyc Dorota
Konieczna – Enozel spotkała się w tej sprawie w Nadleśnictwie
Świdnica. Jak się okazuje, niestety, dużo nieścisłości powstało
przy zawieraniu umowy i wynikających z niej ustaleń jeszcze
za poprzedniej władzy. Burmistrz stara się pomóc prywatnemu
inwestorowi wyprostować tę sytuację. Gotowy jest projekt
wyciągu z 3 nartostradami z dużym zapleczem hotelowo-rekreacyjnym. Koncepcja opiniowana jest wstępnie przez Nadleśnictwo
Świdnica. Przygotowaniem projektu zajmowała się osoba, która
projektowała i nadzorowała pracę wyciągów m.in. w Białce
Tatrzańskiej i Czarnej Górze.
Dla zainteresowanych przedstawiamy plany aranżacyjne
terenu oraz oświadczenie inwestora, który planuje budowę
wyciągu na Wielką Sowę.
(red.)
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W stulecie Niepodległości
Rok 2018 jest rokiem szczególnym. Od stycznia do grudnia
2018 r. w całej Polsce organizowane są różne wydarzenia związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Nie inaczej odbywa się to w powiecie dzierżoniowskim i Gminie
Pieszyce, gdzie 6 października uroczyście otwarto Panteon Pamięci
Narodowej. Miejsce wyjątkowe, bowiem w pełni zrealizowane z
pomysłu, pieniędzy i zaangażowania samych mieszkańców.
W maju 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Pieszyce podpisany
został list partnerski wyrażający wolę współpracy w celu godnego
uczczenia w Pieszycach 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Wyrazili ją przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz
lokalni partnerzy powołując Lokalny Komitet ds. organizacji obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Przyjęte zostało także hasło
zgodne z mottem obchodów tej wyjątkowej rocznicy w całym powiecie dzierżoniowskim - „100 Lat Niepodległości – Święto Radości”.
W ramach działań w 2018 r. zaplanowana została m.in.
organizacja obchodów świąt patriotycznych, odsłonięcie tablicy
upamiętniającej 100-rocznicę odzyskania niepodległości przy
siedzibie Polskiego Związku Kombatantów Rzeczpospolitej
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Pieszycach oraz
nadania Szkole Podstawowej nr 1 w Pieszycach im. Pieszyckiej
Podziemnej Organizacji Harcerskiej. Uzupełnieniem tych działań

Bez pamięci trudno żyć, a jednocześnie łatwo
ją stracić, łatwo zapomnieć. Potrzebujemy pamięci
z różnych powodów i z różnych powodów ją
zatracamy. Bo kim stałby się z kolei człowiek
pozbawiony swej pamięci? Człowiekiem znikąd,
bez tożsamości, zagubionym, niepewnym i obcym
Człowiek, który odcina się od swoich korzeni,
wyrzeka własnego pochodzenia, rodowodu traci
także cząstkę siebie. To, co zapomniane, tak jak
i to, co niewypowiedziane, nie istnieje.
był również odbywający się w sobotę 6 października Gminny
Festyn „Wolności”.
Uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Adama Bałabucha odbyła się w kościele pw. św. Antoniego
w Pieszycach. Tego dnia głos przy pomniku zabrał m.in. Henryk
Chojnacki – wiceprezes Stowarzyszenia „PASJONAT”, inicjator
i koordynator procesu budowy obiektu, ksiądz Prałat Edward
Dzik i burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna – Enozel. Dzisiejszy
obraz panteonu nie jest jeszcze dokończony. W ramach możliwości finansowych projekt będzie kończony i wzbogacany w małą
infrastrukturę.
(red.)
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY PIESZYCE z dnia 21.08.2018 r.
o podziale Gminy Pieszyce na okręgi wyborcze z określeniem ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w
każdym okręgu wyborczym, oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików
województw, oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na 21 października 2018r.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z
2018 r., poz. 994 z późn. zmianami ) i art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (tekst jednolity Dz.
U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) podaję do publicznej wiadomości informację:
1.Okręgi wyborcze, ich numery i granice oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym ustalone przez
Radę Miejską w Pieszycach Uchwałą Nr XLIII/304/2018 z dnia 28 marca 2018 r. Dz. Urz. Woj. Dol. 2018 poz.2145),
Nr
okręgu

1
2
3
4
5

10

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Liczba
mandatów

Granice okręgu

BOCZNA, DOLNA, DWORCOWA DOLNA, NADBRZEŻNA nieparzyste:15-21, 41-62,
STEFANA OKRZEI, PARKOWA, ROLNA, SKOWRONKOWA, STARA, STAWOWA
nieparzyste: 1-9; parzyste: 2-12, ŚWIDNICKA 48 do końca
NADBRZEŻNA nieparzyste:9A-13A, parzyste:14-40B , ŚWIDNICKA nieparzyste:15-17, 18-45B,
46, 47
TADEUSZA KOŚCIUSZKI nieparzyste:17-19, 20 do końca , MARTWA, NADBRZEŻNA 1-8A,
parzyste:10-12, PISKORZOWSKA, HENRYKA SIENKIEWICZA, ŚWIDNICKA 1 do 14, 16
KOŚCIELNA, TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1-8, 10, ADAMA MICKIEWICZA, KSIĘDZA EMILA
PAGACZA
BIELAWSKA, HENRYKA BIERNACKIEGO , TADEUSZA KOŚCIUSZKI nieparzyste: 911B,12-16, 18, KRÓLOWEJ JADWIGI , KS.PRAŁ.FRANCISZKA BIELECKIEGO,
MUZYCZNA, OBYWATELSKA, OGRODOWA 2-61, nieparzyste: 63-71 , PIOTRA WŁASTA,
PRZYRODNICZA, SPORTOWA, TRUSKAWKOWA
1 MAJA, BOLESŁAWA CHROBREGO, BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, BOLKA
ŚWIDNICKIEGO, BOTWINOWA , HENRYKA BRODATEGO , HENRYKA POBOŻNEGO,
KAZIMIERZA WIELKIEGO , MARII KONOPNICKIEJ, MIESZKA I, PIASTOWSKA,
WŁADYSŁAWA HERMANA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, ZIEMOMYSŁA
MODRZEWIOWA , OGRODOWA parzyste:62-72, 73-100 wszystkie, ŚWIERKOWA,
SOSNOWA
3 MAJA 1-8, parzyste:10-12, MIKOŁAJA KOPERNIKA 1A-27, PLAC KOMBATANTÓW,
ZAMKOWA 1-19, 21, 21A
3 MAJA nieparzyste:9-11, 14-36, SPACEROWA nieparzyste 1-3, MIKOŁAJA KOPERNIKA 2846, POLNA, SANATORYJNA, ZAMKOWA nieparzyste 23-33,
MIKOŁAJA KOPERNIKA 47-71, 75 , TKACKA, ZAMKOWA parzyste:20-32, od 34 do końca
DWORCOWA GÓRNA, MIKOŁAJA KOPERNIKA parzyste: 72-76, 77-128, KRÓTKA,
KUŹNICKA, OGRODOWA 111 do końca
CICHA, MIKOŁAJA KOPERNIKA 131 do końca, LIPOWA, OSIEDLE GÓRSKIE, RYBACKA,
RÓŻANA, WIDOKOWA, RADOSNA
KAMIONKI
ROŚCISZÓW, ul. SPACEROWA parzyste: 2 do końca; nieparzyste : 5 do końca,
LASOCIN, PODOLIN, POTOCZEK
PISKORZÓW
BRATOSZÓW, ul. STAWOWA nieparzyste: 11 do końca; parzyste: 14 do końca,

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2. Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej: 58-250 Pieszyce, ul. T. Kościuszki 2 – budynek Urzędu Miasta i Gminy
w Pieszycach.
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce
/-/ Dorota Konieczna-Enözel
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OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA i GMINY PIESZYCE
z dnia 12 września 2018 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji
wyborczych w Gminie Pieszyce w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, oraz w wyborach wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w związku z uchwałą
Rady Miejskiej w Pieszycach Nr XLIII/305/2018 w sprawie podziału Gminy Pieszyce na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2018r., poz. 2146), Burmistrz Miasta i Gminy
Pieszyce podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, siedzibach obwodowych komisji
wyborczych, lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych w Gminie Pieszyce dla
wyborów zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku.
Nr
obwodu

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

Granice obwodu

1

BOCZNA, DOLNA, DWORCOWA DOLNA, NADBRZEŻNA nieparzyste: 9-21,
parzyste:14-40B, od 41 do końca , STEFANA OKRZEI, PARKOWA, ROLNA,
SKOWRONKOWA, STARA, STAWOWA nieparzyste: 1-9; parzyste: 2-12, ŚWIDNICKA
nieparzyste: 15-17 , od 18 do końca

Niepubliczna Szkoła Podstawowa
–Stowarzyszenie Nauczyciele
Dzieciom
ul. Świdnicka 53
58-250 Pieszyce

2

TADEUSZA KOŚCIUSZKI 1-8, 10, nieparzyste:17-19, od 20 do końca , MARTWA,
NADBRZEŻNA 1-8A, parzyste:10-12, PISKORZOWSKA, HENRYKA SIENKIEWICZA,
ŚWIDNICKA 1-14, 16, KOŚCIELNA, ADAMA MICKIEWICZA, KSIĘDZA EMILA
PAGACZA, 3 MAJA, MIKOŁAJA KOPERNIKA 1-46, PLAC KOMBATANTÓW,
ZAMKOWA 1-19, 21, 21A, nieparzyste 23-33, SPACEROWA nieparzyste 1-3, POLNA,
SANATORYJNA,

Zespół Szkół im. Ks. Dzierżonia,
Budynek B (łącznik)
ul. Mickiewicza 1
58-250 Pieszyce

3

4

BIELAWSKA, HENRYKA BIERNACKIEGO , TADEUSZA KOŚCIUSZKI nieparzyste: 9-11B,
12-16, 18, KRÓLOWEJ JADWIGI , KS.PRAŁ.FRANCISZKA BIELECKIEGO, MUZYCZNA,
OBYWATELSKA, OGRODOWA 2-100, PIOTRA WŁASTA, PRZYRODNICZA,
SPORTOWA, TRUSKAWKOWA, 1 MAJA, BOLESŁAWA CHROBREGO, BOLESŁAWA
KRZYWOUSTEGO, BOLKA ŚWIDNICKIEGO, BOTWINOWA , HENRYKA BRODATEGO,
HENRYKA POBOŻNEGO, KAZIMIERZA WIELKIEGO , MARII KONOPNICKIEJ,
MIESZKA I, PIASTOWSKA, WŁADYSŁAWA HERMANA, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA,
ZIEMOMYSŁA, MODRZEWIOWA , ŚWIERKOWA, SOSNOWA
MIKOŁAJA KOPERNIKA 47 do końca, TKACKA, ZAMKOWA parzyste: 20-32, od 34
do końca, DWORCOWA GÓRNA, KRÓTKA, KUŹNICKA, OGRODOWA od 111 do końca,
CICHA, LIPOWA, OSIEDLE GÓRSKIE, RYBACKA, RÓŻANA, WIDOKOWA, RADOSNA

Szkoła Podstawowa Nr 1
ul. Ogrodowa 23
58-250 Pieszyce
Lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych

Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kopernika 124
58-250 Pieszyce
Lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych
Sala Sołecka
Kamionki 60, 58-250 Pieszyce

5

KAMIONKI

6

PISKORZÓW,
BRATOSZÓW, ul. STAWOWA nieparzyste: 11 do końca; parzyste: 14 do końca,

7

Lokal przystosowany dla osób
Niepełnosprawnych

Lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych

ROŚCISZÓW, ul. SPACEROWA parzyste: 2 do końca; nieparzyste : 5 do końca,
LASOCIN, PODOLIN, POTOCZEK

Sala Sołecka
Piskorzów 48d, 58-250 Pieszyce
Lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych
Filia Miejskiej Biblioteki
Publicznej-Centrum Kultury
w Pieszycach, Rościszów 51a
58-250 Pieszyce
Lokal przystosowany dla osób
niepełnosprawnych

1. Głosowanie odbędzie się w niedzielę 21 października 2018 r., w godzinach: od 7.00 do 21.00.
2. Zgodnie z art. 53b § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy, informuje się wyborców niepełnosprawnych, że dnia 6
października 2018 roku upływa termin zgłaszania Komisarzowi Wyborczemu w Wałbrzychu zamiaru głosowania korespondencyjnego, w
tym przy pomocy nakładek w alfabecie Braille'a;
3. Zgodnie z art. 56 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy, informuje się wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców,
którzy najpóźniej w dniu wyborów kończą 75 lat, że dnia 12 października 2018 roku upływa termin na składanie w urzędzie Gminy
wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce
/-/ Dorota Konieczna-Enözel
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OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieszycach
z dnia 1 października 2018 r.
o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza
w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000
i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Pieszycach podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce zarządzonych na dzień
21 października 2018 r.

1. K
 ONIECZNA-ENÖZEL Dorota

2. OBAL Mirosław Janusz

lat 42, wykształcenie wyższe,
zam. Kamionki, członek Platformy Obywatelskiej
Rzeczypospolitej Polskiej, zgłoszona przez
KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL

lat 54, wykształcenie wyższe,
zam. Pieszyce, nie należy do partii politycznej,
zgłoszony przez KWW NASZA GMINA PIESZYCE

Przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieszycach
(-) Janina Cieśla
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OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieszycach
z dnia 1 października 2018 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej w Pieszycach
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754,
1000 i 1349) Miejska Komisja Wyborcza w Pieszycach podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pieszycach zarządzonych na
dzień 21 października 2018 r.

Okręg wyborczy Nr 1
1. KOŁT Daniel Wojciech, lat 36, zam. Pieszyce,
zgłoszony przez KWW NASZA GMINA PIESZYCE
- Lista nr 14
2. KOŻUCH Tadeusz Antoni, lat 65, zam. Pieszyce,
zgłoszony przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 2
1. PLUTA Piotr Jan, lat 51, zam. Pieszyce,
zgłoszony przez KWW NASZA GMINA PIESZYCE
- Lista nr 14
nr 9 (281) / 2018

2. MOŹDZIERZ Małgorzata, lat 49, zam. Pieszyce,
zgłoszona przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 3
1. JANKOWSKI Krzysztof Roman, lat 33, zam. Bratoszów, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA PIESZYCE - Lista nr 14
2. KONDRAT Ryszard, lat 52, zam. Pieszyce,
zgłoszony przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 4
1. KWIATKOWSKI Piotr, lat 48, zam. Pieszyce,
zgłoszony przez KWW NASZA GMINA PIESZYCE
- Lista nr 14
2. SUCHY Piotr, lat 47, zam. Pieszyce,
zgłoszony przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 5
1. OBAL Mirosław Janusz, lat 54, zam. Pieszyce,
zgłoszony przez KWW NASZA GMINA PIESZYCE
- Lista nr 14
2. KOWALCZYK Aleksandra Agnieszka, lat 21,
zam. Pieszyce, zgłoszona przez KWW DOROTY
KONIECZNEJ-ENÖZEL - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 6
1. WAGNEROWSKA Monika Justyna, lat 37, zam.
Pieszyce, zgłoszona przez KWW NASZA GMINA
PIESZYCE - Lista nr 14
2. KARPIERZ Stanisław, lat 46, zam. Pieszyce,
zgłoszony przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 7
1. GÓRSKI Sławomir Bronisław, lat 47, zam. Pieszyce,
zgłoszony przez KWW NASZA GMINA PIESZYCE
- Lista nr 14
2. ROSIŃSKI Marek, lat 45, zam. Pieszyce,
zgłoszony przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 8
1. SADECKI Tadeusz, lat 67, zam. Pieszyce,
zgłoszony przez KWW NASZA GMINA PIESZYCE
- Lista nr 14
2. RACZEK Grzegorz Paweł, lat 47, zam. Pieszyce,
zgłoszony przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 9
1. DUMA Katarzyna Małgorzata, lat 36, zam. Pieszyce,
zgłoszona przez KWW NASZA GMINA PIESZYCE
- Lista nr 14
2. CHOJNACKI Henryk, lat 57, zam. Pieszyce,
zgłoszony przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 10
1. KORDIAK Urszula Kazimiera, lat 62, zam. Pieszyce, zgłoszona przez KWW NASZA GMINA PIESZYCE - Lista nr 14

2. PAPAJ Kamil Remigiusz, lat 34, zam. Pieszyce,
zgłoszony przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 11
1. PIĄTEK Dariusz Michał, lat 51, zam. Pieszyce,
zgłoszony przez KWW NASZA GMINA PIESZYCE
- Lista nr 14
2. HAŁUSZKO Anita, lat 46, zam. Pieszyce,
zgłoszona przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 12
1. TULEJ Krzysztof, lat 57, zam. Pieszyce,
zgłoszony przez KWW NASZA GMINA PIESZYCE
- Lista nr 14
2. DYMKOWSKI Marek Andrzej, lat 45, zam. Pieszyce, zgłoszony przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 13
1. MIĘTKIEWICZ Marek Jakub, lat 62, zam.
Kamionki, zgłoszony przez KWW NASZA GMINA
PIESZYCE - Lista nr 14
2. SOBECKI Czesław, lat 59, zam. Pieszyce,
zgłoszony przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL - Lista nr 15
3. OLEKSIAK Zdzisław Józef, lat 69, zam. Kamionki,
zgłoszony przez KWW NASZE KAMIONKI
- Lista nr 16

Okręg wyborczy Nr 14
1. KOLIS Anna Małgorzata, lat 41, zam. Rościszów,
zgłoszona przez KWW NASZA GMINA PIESZYCE
- Lista nr 14
2. ŁUNIEWSKI Adam Krzysztof, lat 51, zam. Rościszów, zgłoszony przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL - Lista nr 15

Okręg wyborczy Nr 15
1. PLISZKA Piotr Paweł, lat 33, zam. Piskorzów,
zgłoszony przez KWW NASZA GMINA PIESZYCE
- Lista nr 14
2. OPALSKI Benedykt, lat 42, zam. Piskorzów,
zgłoszony przez KWW DOROTY KONIECZNEJ-ENÖZEL - Lista nr 15
Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pieszycach
(-) Janina Cieśla
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Kadencja samorządu Gminy Pieszyce 2014 - 2018
Dzięki naszej solidnej i skutecznej pracy oraz współpracy w kadencji 2014-2018
zainwestowaliśmy w mieście ponad 50 mln zł. Ponad 15 mln zł pochodziło z budżetu
gminy, 20 mln zł z dotacji i dofinansowań, a 15 mln to kwota zainwestowana przez
naszych partnerów: WiK Sp. z o.o., Powiat Dzierżoniowski, DSDiK.

Niemożliwe stało się
faktem:
ü Zmiana statusu gminy
ü Sprzedaż podzamcza
ü Remont drogi w
Rościszowie
ü Budowa mieszkań
lokatorskich przez SM
Bielawa
ü Budowa wodociągu
Dorotki w Piskorzowie
ü Zagospodarowanie
parku miejskiego
ü Remont niecki basenu
miejskiego

ü ul. Hermana - droga
dojazdowa do pól
(2 etapy)
ü Bratoszów - droga
powiatowa
ü ul. Boczna
ü Bielawa – Pieszyce
(2 etapy)
ü Dorotka
ü Rościszów - droga
wojewódzka
ü ul. Piotra Własta
ü ul. Nadbrzeżna
ü Górny odcinek ulicy
Kopernika

mentacją: P. Własta,
Biernackiego, Muzyczna,
Sportowa, Polna,
Hermana - droga polna,
Marii Konopnickiej
ü 3 etap ul. Kopernika

ü ul. Bukowa i droga
przy kościele w
Kamionkach
ü Piskorzów - droga do
cmentarza
ü ul. Hermana - w części
miejskiej
ü ul. Świdnicka - z częścią chodnika
ü ul. Dolna - chodnik
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W kadencji 2014-2018,
na drogi w mieście
zainwestowaliśmy
kwotę prawie 15 mln
zł, z czego ponad
3 mln zł pochodzą
z budżetu gminy,
pozostała kwota to
środki unijne oraz
środki naszych
partnerów: Powiatu
Dzierżoniowskiego i
DSDiK.
ü ul. Kopernika 2 etap
ü ul. Dworcowa Górna
ü Droga gminna polna
w Kamionkach
ü ul. Stawowa
ü ul. Botwinowa
ü ul. Zamkowa

Zaplanowane działania
z kompletną dokumentacją projektową:
ü Drogi osiedlowe zgodnie z wykonaną dokunr 9 (281) / 2018

Mosty w kadencji 20142018 wyremontowane
zostały za kwotę 280 tys.
zł pochodzącą wyłącznie
z budżetu gminy.

ü Rościszów 60
ü Lasocin
ü Kopernika 110
ü Zamkowa - Kopernika
ü Świdnicka 70
ü Kopernika 117
ü Kościuszki 6
ü Kamionki cmentarz
ü Świdnicka 24

Kanalizacja, wodociąg i melioracja to
kwota ponad 9,5
mln zł, z czego 700
tys. zł pochodziło z
budżetu gminy, pozostała kwota to środki
unijne, środki Zarządu
Melioracji.
üB
 udowa kanalizacji sanitarnej wraz
z odtworzeniem
nawierzchni
üC
 zyszczenie Potoku
Pieszyckiego oraz
Kłomnicy
üW
 odociąg ul.
Kopernika - górny
odcinek
üW
 odociąg Dorotki
ü 2 etap kanalizowania miasta:
Zamkowa, Kuźnicka
i Sanatoryjna,
Kopernika, Okrzei,
Boczna, Nadbrzeżna,
Dolna, Botwinowa,
Hermana, Dworcowa
Dolna, Osiedla
Górskie, Rolna

Zaplanowane:
ü Budowa kanalizacji sanitarnej w
Bratoszowie
ü Budowa wodociągu w
Rościszowie - etap 1 do
sanatorium
ü Budowa kanalizacji sanitarnej os.
Górskiego - etap 2
ü Budowa kanalizacji sanitarnej ul.
Mickiewicza
Na Infrastrukturę przeznaczyliśmy prawie 21
mln zł, z czego 7 mln
zł to środki własne
gminy, prawie 3 mln
zł to środki własne
Przychodni Miejskiej,
a 11 mln zł to środki
unijne pozyskane
przez Gminę Pieszyce.
ü Sala sołecka i plac
zabaw w Rościszowie
ü Rozpoczęta budowa
przedszkola ze żłobkiem

ü Rozpoczęta budowa
budynku na stadionie
miejskim
ü Rozbudowa Przychodni
Miejskiej w Pieszycach
ü Remont niecki basenu
miejskiego
ü Parkingi w Kamionkach
i przy ul. Konopnickiej
ü Remont sali sołeckiej w
Bratoszowie
Zaplanowane:
ü Modernizacja sali sołeckiej w Piskorzowie,
Kamionkach
ü Budowa placu zabaw w
parku miejskim, w OPS
i Dolnych Pieszycach
ü Budowa oświetlenia
ul. Poziomkowej i
Świerkowej
ü Budowa parkingu
powyżej Kamionek
ü Budowa ścieżki pieszo
– rowerowej: Górne
Pieszyce - Kamionki

Środki miękkie przeznaczone na oświatę,
Centrum kultury i
Ośrodek Pomocy
Społecznej to kwota
prawie 2,5 mln zł, z
czego 60 tys. zł to
środki własne gminy,
a pozostałe to środki
unijne i rządowe pozyskane przez gminę.
ü Centrum Kultury: zajęcia, wyjazdy, plenery,
jarmarki, koncerty dla
dzieci i młodzieży oraz
dorosłych
ü Światłowód w Szkole
Podstawowej nr 1
ü Zajęcia dodatkowe oraz
zakup sprzętu kompu-

Środowiskowej i jej
wyposażenie
ü Stworzenie Klubu
Seniora
ü Szkolenia, kursy i
studia podyplomowe
dla pracowników
urzędu
Rekreacja i place
zabaw to kwota 900
tys. złotych, z czego
600 tys. zł to środki
własne gminy, a 300
tys. zł to pozyskane
środki unijne.
ü Tor BMX w parku
miejskim
ü Street workout
ü Plac zabaw
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terowego i tablic multimedialnych dla Szkoły
Podstawowej nr 1
ü Dodatkowe zajęcia i wyposaże-

w Rościszowie
ü Skwerek w
Kamionkach
ü Remonty na Wielkiej
Sowie

nie w Przedszkolu
Publicznym nr 2
ü Stworzenie Świetlicy

ü Doposażenie placu
zabaw w Pieszycach
Centrum i Piskorzowie

nr 9 (281) / 2018

Zaplanowane:
üZ
 agospodarowanie
skweru przy netto
Bo ważny jest
człowiek.
ü Utworzenie Świetlicy
Środowiskowej dla
dzieci
ü Utworzenie Klubu
Seniora
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ü Wspieranie organizacji pozarządowych,
klubów i stowarzyszeń
ü Wspieranie oddolnych
inicjatyw

Promocja Gminy
Pieszyce i rozwój
turystyki.
üM
 TB - cykliczne
Zawody kolarstwa górskiego
ü Wyścig kolarski Korona Gór
Sowich CCC Grody
Piastowskie
ü Zimowy Bieg

Gwarków i Bieg
Włókniarza
ü Uphill Gór Sowich i
Sowiogórska Pętla –
zawody nartorolkowe

nr 9 (281) / 2018

ü Wrześniowe sprzątanie
górskich szlaków
ü Uczestnictwo w LGD
ü Uczestnictwo w
Euroregionie Glacensis
ü Promocja poprzez
uczestnictwo w
STGGS

oczyszczalni ścieków –
17 oczyszczalni
ü Program dofinansowania
budowy studni – 18 studni
ü Program wymiany sposobu ogrzewania - 47
ü Program fotowoltaiki –
32 instalacje

W ramach realizowanych programów
udzieliliśmy wsparcia
mieszkańcom w wysokości 1 500 000 tys. zł,
z czego około 150 tys.
pochodzi z budżetu
gminy.
ü Program dofinansowania przydomowych

Efekty
ü Pozytywna zmiana
wizerunku miasta
ü Większe zainteresowanie zamieszkaniem w
Gminie Pieszyce
Dorota Konieczna – Enozel
Burmistrz Miasta
i Gminy Pieszyce

Kolejne miejsca w gminie będą monitorowane
Z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 14 380 zł
realizację projektu pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa
w rejonie ulicy Kościuszki oraz Ogrodowej w Pieszycach, poprzez montaż monitoringu oraz podniesienie
świadomości mieszkańców dotyczących zagrożeń”.
W ramach zadania na
ulicy Kościuszki i Ogrodowej
zamontowanych zostanie 7
kamer, które będą wpływać
na podwyższenie bezpieczeństwa mieszkańców, także tych

najmłodszych. Dodatkowo
zaplanowano m.in. przygotowanie i kolportaż ulotek
informacyjnych skierowanych
do kierowców, które pisane
będą „językiem dziecka”.

Odbędą się także szkolenia dla
uczniów Szkoły Podstawowej
nr 1 w Pieszycach dotyczące
postępowania w sytuacji
zagrożenia oraz przepisów
ruchu drogowego, przemocy
w szkole, w drodze do szkoły,
na imprezach szkolnych,
wycieczkach itp.
Wszystkie działania zostaną
przeprowadzone do końca
2018 r.
(red.)

Nowy asfalt na Kopernika, Nadbrzeżnej i w Rościszowie
Na ulicy Kopernika w Pieszycach zostały zakończone
prace związane z naprawą nawierzchni.
Jest to naprawa po budowie
kanalizacji w ramach II etapu
kanalizowania miasta (współpraca z WiK Dzierżoniów) oraz
budowie brakującego odcinka
wodociągu. Kompleksowo,

we współpracy z Powiatem
Dzierżoniowskim, zmodernizowaliśmy nawierzchnię drogi.
Prace były czasochłonne,
ale zależy nam na kompleksowej naprawie. Ku końcowi mają

się też prace w Rościszowie na
drodze wojewódzkiej nr 383.
W minionych dniach położona
została wierzchnia warstwa
drogi, a obecnie wykańczane są
chodniki, zatoczki autobusowe
oraz bariery oddzielające chodnik od potoku.
Burmistrz Pieszyc Dorota

Konieczna – Enozel stara
się również o kontynuację
remontu w 2019 r. W tej sprawie odbyła już rozmowy w
Dolnośląskiej Służbie Dróg i
Kolei we Wrocławiu.
Asfalt położono także na
ul. Nadbrzeżnej w Pieszycach.
(red.)
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Tęcza dla Twoich dzieci
Między szkołą, a domem często powstaje luka,
której zapracowani rodzice nie mogą zapełnić. I tu
z pomocą rusza ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA
„TĘCZA”, która zmienia godziny pracy. Chcemy
dostosować się do nauki w szkole podstawowej, która
pracuje na dwie zmiany.
Od 1 października nasza
świetlica czynna jest w godzinach 7-16:30, zapewniając
opiekę dzieciom uczącym się na
pierwszą jak i na drugą zmianę.
Dzieci można do nas przyprowadzić bezpośrednio w godzinach rannych lub odbieramy
je z autobusu szkolnego, który
zatrzymuje się obok naszego

budynku (ul. Ogrodowa). W
świetlicy zapewniamy opiekę,
pomoc w odrobieniu zadań
domowych oraz mnóstwo zajęć
twórczych i kreatywnych.
Następnie bezpiecznie na czas
dowozimy je do szkoły. Także
dzieci, które skończą lekcję
po pierwszej zmianie mogą do
nas dojechać specjalnie do tego

przeznaczonym autobusem.
Tak więc jeśli jesteś zapracowanym Rodzicem, nie masz
z kim zostawić dziecka przed
lub po szkole, albo nie chcesz,
aby samo nudziło się w domu,
przyprowadź je do nas.
Aby zapisać dziecko
na świetlicę należy pobrać
kartę zgłoszeniową w Szkole
Podstawowej nr 1, w siedzibie świetlicy lub ze strony
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Pieszycach.
Telefon do kontaktu: 74 836
52 45. Serdecznie zapraszamy
!!! Ilość miejsc ograniczona.
nr 9 (281) / 2018

W Związku
Emerytów
31 sierpnia wybraliśmy się
na wycieczkę do Panoramy
Racławieckiej. Pojechaliśmy
wspólnie z członkami Klubu
Senior+. Dziękujemy za
wspólny wyjazd, który był
bardzo udany. Mieliśmy okazję
zwiedzić również Muzeum
Narodowe, a chętni mogli spędzić czas wolny na przystani
przy Odrze.

Podziękowanie
W imieniu mieszkańców Gminy Pieszyce pieszyccy radni – Stanisław Karpierz oraz Benedykt
Opalski dziękują firmie HENKEL za dofinansowanie
rozbudowy placów zabaw dla dzieci w Pieszycach i
Piskorzowie.
Dziękujemy również pani
Ewie Skrzypek z firmy Henkel
oraz księdzom - Proboszczowi
Krzysztofowi Krzak,
Krzysztofowi Herbutowi oraz
Prałatowi Edwardowi Dzikowi
za pozyskanie środków na
doposażenie i rozbudowę placu

zabaw dla dzieci. A kolejne
prace doposażania placów są
już zaplanowane.
Stanisław Karpierz,
Benedykt Opalski
– radni RM Pieszyc

Gmina Pieszyce usuwa azbest
z budynków mieszkalnych
Gmina Pieszyce w 2018 r. przystąpiła do usuwania
wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy
w ramach realizowanego programu ,,Usuwania azbestu
i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Pieszyce”. Program zakłada likwidację azbestu, który jest
zinwentaryzowany na terenie Gminy Pieszyce i sukcesywnie od roku 2015 jest realizowany.
W 2018 r. azbest usunięto z
7 nieruchomości położonych na
terenie Gminy Pieszyce. Łącznie
usunięto i zutylizowano 22,440
Mg wyrobów azbestowych.
Prace demontażowe przebiegały
w okresie sierpień - wrzesień
2018 r. Materiały te usuwała
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firma „IMAK” ze Skierniewic.
Zdemontowane płyty azbestowo-cementowe zabezpieczono przed
rozprzestrzenianiem się azbestu
w środowisku i przewieziono na
składowisko odpadów niebezpiecznych ECO-POL Sp. z o.o.
(red.)

OGŁOSZENIA ZGM
1. Zamienię mieszkanie komunalne położone w Pieszycach o
pow. 29,05 m² po remoncie na większe położone w Pieszycach lub
Dzierżoniowie. Możliwość dopłaty. Tel.: 534-361-031 lub 726-396-471.
2. 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. Tel.: 667-747-768.
3. Zamienię mieszkanie położone na parterze przy ulicy Kopernika o pow. 31,21 m². Tel.: 667-544-077.
4. Sprzedam pół domu do remontu w Rościszowie. Możliwość
zamiany na mieszkanie. Tel.: 663-620-474.
5. Zamienię mieszkanie komunalne położone na I piętrze o
pow. 17,49 m ² na większe – może być ze spłatą zadłużenia. Tel.:
535-306-671.
6. Zamienię mieszkanie komunalne położone na parterze o
pow.27,56 m2 na większe położone w Pieszycach (do remontu lub
zadłużone). Tel.: 537-251-839.
7. 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. Tel.: 726-045-070.
8. 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. Tel.: 781-751-174.
9. Sprzedam działkę budowlaną: w Rościszowie 48 arów. Tel.:
693 765 530.
10. Sprzedam garaż murowany przy ul. Ogrodowej w Pieszycach
(przy wieżowcach).25m2. Cena do uzgodnienia. Tel.: 887-419-915.
11. 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. Tel.: 535-747-333.
12. Sprzedam mieszkanie własnościowe w centrum Pieszyc,
przy ulicy Kopernika, na parterze o pow. 63, 24 m2. Mieszkanie
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słoneczne, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju.
Nowo zainstalowane ogrzewanie gazowe. Tel.: 509-908-215.
13. Sprzedam działki budowlane w Piskorzowie (za leśniczówką i naprzeciwko sklepu ABC). Telefon 697-459-898.
14. Zamienię mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka w sumie
52 m2. Tel.: 605-728-783.
15. 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
16. Sprzedam mieszkanie własnościowe w Pieszycach przy ul.
Nadbrzeżnej, 1 piętro, pow. użytkowa 48,07 m² (2 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka - do mieszkania przynależna jest komórka). W mieszkaniu instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne i ogrzewanie kaflowe.
Mieszkanie jest po kapitalnym remoncie, do zamieszkania od zaraz.
Cena korzystna, do lekkiej negocjacji. Tel.: 782 624 603.
17. Sprzedam poniemiecki dom do remontu I piętrowy (9 pomieszczeń) + strych. Ogród około 2,5ara. Pieszyce Górne (sklep). Cena
korzystna, do rozsądnej negocjacji. Tel. 602-138-276, 606-187-487.
W przypadku dezaktualizacji ogłoszenia prosimy o kontakt z
biurem ZGM. Wszelkie informacje i ogłoszenia prosimy kierować
do ZGM ul. Mickiewicza 10, tel. 74-8365-356 lub 74- 8365-440.

Działka do sprzedania
Ważne! – jest decyzja o warunkach zabudowy. Malowniczo
położona działka – 7 671 m2 w Podolinie: Pieszyce, obręb Rościszów,
Góry Sowie, położona na wys. 570 m n.p.m (nr ewid. 175), otoczona
lasami o znacznych walorach krajobrazowych i klimatycznych z
dojazdem drogą asfaltową z Rościszowa. Energia elektr. dostęp do
sieci napowietrznej. W Studnium Uwarunkowań i Kierunków Rozw.
Gminy oznaczona „MG” – teren osadnictwa górskiego mieszkaniowo-rekreacyjnego. KW 2410. Sprzedam bez pośredników, tel.
601 265 233; 4zł/m2, 30 000 zł.

Czas na parkingi
Przy drodze powiatowej z Kamionek na Przełęcz
Jugowską rozpoczęły się prace
przy budowie parkingów dla
mieszkańców naszego powiatu

oraz turystów. Wszystko w
ramach pozyskanych środków. W czterech lokalizacjach
powstanie łącznie 40 miejsc
parkingowych.

Modernizacja i rozbudowa
Za nami spotkanie z projektantem modernizacji i
rozbudowy sali sołeckiej w Kamionkach.
Rada sołecka podjęła decyzję o chęci dokonania rozbudowy i modernizacji istniejącej
sali sołeckiej w Kamionkach,
która została już wspólnymi
siłami sołectwa i Urzędu Miasta
odświeżona i posprzątana.

Prace polegające na dobudowaniu zaplecza oraz sanitariatów dla sali sołeckiej wraz z
budową studni i oczyszczalni
rozpoczną się w 2019 r. Trwa
ustalanie szczegółów.
(red.)
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Złote Gody 2018
50 lat minęło od tej uroczystej chwili,
gdy w kościele przysięgę młodzi sobie złożyli.
Ksiądz stułą miłości związał Wasze dłonie,
Ty przysięgę składałeś ukochanej żonie.
Dziś w 50. Rocznicę tego święta,
przysięgę sprzed laty Wasze serce pamięta.
Niech Wam Bóg błogosławi
przez kolejne 50 lat spędzonych wspólnie
Pary uczestniczące w uroczystości:
• Aleksandra i Stanisław CIEŻAK
• Janina i Ludwik DĄBROWSCY
• Krystyna i Jan FIREK
• Halina i Tadeusz GAJDA
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• Janina i Jan GOCYŁA
• Bronisława i Stefan GORLICCY
• Urszula i Eugeniusz GRUCA
• Teresa i Jan JAJEŚNICA
• Stanisława i Józef KARAŚ
• Halina i Stanisław LEWANDOWSCY
• Kazimiera i Zbigniew MAZURKIEWICZ
• Danuta i Zdzisław MIERZWA
• Janina i Zygmunt PAPIEŻ
• Janina i Czesław PROSUŁ
• Janina i Bolesław SOSIALUK
• Helena i Ludwik SYJUD
• Stanisława i Ewald ZACZEK
• Wiesława i Stanisław ŻUREK

