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Przebudowa dróg gminnych
na obszarach wiejskich
Rozpoczęto prace związane z przebudową dróg na
obszarach wiejskich Gminy Pieszyce.

Utrudnienia związane z prowadzoną
inwestycją budowy kanalizacji sanitarnej
Harmonogram budowy kanalizacji sanitarnej w Pieszycach
Nazwa zadania

W związku z trwającymi robotami drogowymi zamknięta dla
ruchu została ul. Stawowa, gdzie w I etapie prac przebudowany
został obszar miejski. Obecnie trwają prace na obszarze wiejskim.
Termin zakończenia przebudowy drogi przewidziano na 31 maja
2017 r. Wykonawcą prac jest PU-PiH „COM-D” Sp. z o.o., ul.
Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor.
Obecnie zamknięty jest również odcinek drogi poza terenem
zabudowanym z Piskorzowa „Dorotka” do Rościszowa, gdzie
rozpoczęto prace związane z budową sieci wodociągowej przez
WiK Dzierżoniów oraz roboty drogowe.
Od 19 kwietnia, w związku z frezowaniem nawierzchni oraz
budową sieci wodociągowej, zamknięty dla ruchu został także
odcinek „Dorotki” na terenie zabudowanym. Przejazd na tym
odcinku możliwy będzie tylko dla mieszkańców przysiółku.
Termin zakończenia prac przy budowie sieci wodociągowej
przewidziano na 31 maja 2017 r. Wykonawcą prac drogowych
jest Skanska S.A.
(red.)

Planowany
termin realizacji

ul. Zamkowa, Kuźnicka i
Sanatoryjna (II-etap) (2600 mb)

24.04-30.09.2017

ul. Nadbrzeżna 2-4 (150 mb)

1.04-30.06.2017

ul. Hermana (190 mb)

1.04-30.06.2017

ul. Kopernika (powyżej nr 149)
(900 mb)

15.06-30.08.2017

ul. Stara i Okrzei (410 mb)

1.04-30.06.2017

ul. Boczna (340 mb)

1.04-30.06.2017

Wykonawca

Przedsiębiorstwo
Robót Wodnych
i Ekologicznych
EKO-WOD Sp. z o.o.
w Świdnicy

Przedsiębiorstwo
Wodno-Melioracyjne
w Ząbkowicach
Sp. z o.o. oraz
Zakład Inżynierii
Sanitarnej WINSAN
Ścinawka Średnia

W nawiązaniu do pisemnej informacji, jaką otrzymali mieszkańcy ulic, na których prowadzona będzie inwestycja budowy
kanalizacji sanitarnej uprzejmie przypominamy mieszkańcom
o konieczności przygotowania dokumentów w celu wykonania
przyłącza oraz o utrudnieniach związanych z przeprowadzeniem
tej inwestycji.

Z marcowych obrad Rady Miejskiej

ność charytatywna Tadeusza
Drozdowskiego w zakre29 marca 2017 r. w sali posiedzeń Urzędu Miasta i sie wspierania finansowego
Gminy w Pieszycach radni uczcili minutą ciszy zmarłą imprez okolicznościowych,
które odbywają się na tereDanutę Kaczor, wieloletnią radną Rady Miejskiej.
nie Gminy Pieszyce. Chętnie
Podczas posiedzenia pod- tytuł „Zasłużony dla Gminy współpracuje i pomaga pieszycjęto szereg projektów uchwał, Pieszyce”. Wybór ten został kim placówkom oświatowym,
a te dotyczyły m.in. nadania uzasadniony na podstawie fundacjom, stowarzyszeniom.
tytułu „Honorowego Obywatela wieloletniej pomocy i pracy Środki przekazywane są zawsze
Gminy Pieszyce” i „Zasłużony Tadeusza Drozdowskiego celowo na konkretną pomoc
dla Gminy Pieszyce”. Rajcy na rzecz społeczności lokal- potrzebującym. Wielokrotnie
przychylili się do złożonego nej i samej Gminy Pieszyce, wspierał remonty obiektów
wniosku i jednogłośnie przy- zwłaszcza w roku 1997, kiedy sakralnych na terenie naszej
znali tytuł ten Tadeuszowi to po powodzi „tysiąclecia” Gminy. Społeczna działalność
Drozdowskiemu, a firmie pomocy potrzebowało wielu Tadeusza Drozdowskiego
ECO Ekologiczne Centrum mieszkańców gminy. Na szcze- zawsze wspierana jest przez
Odzysku Sp. z.o.o. nadali gólną uwagę zasługuje działal- żonę Marię oraz dzieci:

Laureaci Konkursu
„NGO – to jest to!” nagrodzeni
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córkę Renatę i syna Marka.
Burmistrz Pieszyc, Dorota
Konieczna- Enozel przedstawiła i omówiła projekt budynku
przedszkola ze żłobkiem, a
także obiektu socjalno – szatniowego, który ma powstać
na stadionie. Na realizację obu
projektów Gmina Pieszyce
pozyskała dofinansowanie na
łączną kwotę ponad 8 mln zł.
Pozostałe projekty uchwał
dotyczyły zmian w budżecie,
jak również planu rozwoju
sieci dróg gminnych i nadania
nazwy ulicy.
(red.)

Chodź, posadź kwiaty!

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Pieszyce do akcji „Chodź, posadź kwiaty!”, która odbędzie
Już po raz czwarty Starostwo Powiatowe w Dzierżonio- się w piątek, 12 maja 2017 r. o godz. 10.00. Akcja została
wie zorganizowało Konkurs „NGO – to jest to!”. Konkurs przeniesiona z kwietnia na maj ze względu na złe warunki
skierowany do organizacji pozarządowych oraz osób pogodowe.
i firm wspierających je został rozstrzygnięty 28 marca
– Zapraszamy uczniów pie– Chcemy by Gmina
podczas sesji Rady Powiatu. Dwie nagrody powędrowały
szyckich szkół, a także dzieci Pieszyce była czysta i zielona,
dla przedstawicieli Gminy Pieszyce.
ze Świetlicy Środowiskowej dlatego organizujemy m.in.
Stowarzyszenie Gór Sowich oraz Muzeum Regionu Sudety „Tęcza” do wspólnej pracy, a akcję „Chodź, posadź kwiaty!”
„Pasjonat” – to organizacja w Kamionkach. Józef Prze- przy okazji dobrej zabawy na – tłumaczy burmistrz, Dorota
działająca prężnie od dwóch orek wspiera finansowo wiele świeżym powietrzu – zachęca Konieczna – Enozel. – Każdy,
lat. Jej prezesem jest Tomasz organizacji z terenu powiatu Dorota Konieczna – Enozel, kto tylko wesprze nas swoją
Proszek. W 2016 roku otrzy- dzierżoniowskiego. Dzięki jego burmistrz Pieszyc. – Zależy nam pomocą, otrzyma sadzonkę
mała wyróżnienie w Plebiscy- dobroczynności organizacje na tym, by wspólnymi siłami do ogrodu, czy na balkon.
cie Gospodarczym Sudeckie mogą realizować cele statutowe, zadbać o zielony wizerunek Informuję, że kwiatów jest dużo,
Kryształy w kategorii „Naj- współorganizować uroczystości naszej gminy i na wyplewionych ale i miejsc do obsadzenia jest
lepszy Produkt Turystyczny”. państwowe, imprezy sportowe klombach posadzić kwiaty.
ponad dwadzieścia, dlatego też,
Właściciele ogrodów i dzia- każda para rąk do pracy jest na
łek sami dbają o tereny zie- wagę złota.
lone wokół swoich domów,
tym razem władze Gminy Godziny sadzenia kwiatów:
Pieszyce zachęcają do upięk- godz. 9.00 – spotkanie z
szenia klombów nieco bar- sołtysami w UMiG w Pieszycach
dziej zaniedbanych. Uczniowie w celu przekazania sadzonek.
- godz. 10.00 – spotkanie z
wraz z nauczycielami, a także
radni Rady Miejskiej, pracow- uczniami i nauczycielami NSP
nicy UMiG w Pieszycach, jak przy skwerze na ul. Świdnickiej.
również mieszkańcy i władze
- godz. 12.00 – spotkanie
samorządowe stworzą wyspy z uczniami i nauczycielami SP
kwiatów w kilkunastu miejscach nr 1 przy gazonach przy ul.
w Pieszycach. Sołtysi wraz z Kościuszki naprzeciw UMiG.
Nagrodę odbiera Józef Przeorek – właściciel firmy Sorex
Radami Sołeckimi i mieszkań- godz. 14.00 – spotkanie
cami Bratoszowa, Kamionek, z dziećmi i wychowawcami
Stowarzyszenie realizuje wiele i turystyczne. Wspiera on także Piskorzowa i Rościoszowa także ze Świetlicy Środowiskowej
działań w zakresie promocji Gór osoby, które znalazły się w cięż- otrzymają sadzonki, by stworzyć „Tęcza” przy gazonach przy ul.
Sowich organizując konkursy kiej sytuacji życiowej. Jest filan- dywan kwiatów w swoich miej- Kopernika powyżej OPS.
fotograficzne, wystawy „Piękno tropem, który sfinansował wyda- scowościach.
Gór Sowich”, a także zawody nie książki „Cierpienie, miłość,
życie w pieszyckiej poezji.”
kolarskie czy rajdy konne.
Nagrody laureatom wręW kategorii Osoba Wspierająca Organizacje Pozarządowe czali starosta Janusz Guzdek i
2016 kapituła konkursu nagro- przewodniczący Rady Powiatu
dziła Józefa Przeorka – właści- Marian Kowal.
ciela firmy Produkcja Maszyn
pow.dzierżoniów.pl
i Urządzeń Dekarskich Sorex
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Lekcja o przyszłości
Gminy Pieszyce w Zespole Szkół
27 marca 2017 r. uczniowie z klasy 3c Gimnazjum w
Pieszycach uczestniczyli w spotkaniu z Panią Burmistrz
Dorotą Konieczną-Enözel. Podczas spotkania młodzież
podzieliła się uwagami na temat funkcjonowania,
wyglądu, wad i zalet jakie dostrzegają w Pieszycach.
Nie zabrakło również krótkiej dyskusji na temat wyboru
szkoły przed którym już niedługa staną i perspektyw przyszłego zatrudnienia. Pani Burmistrz opowiedziała też jak
wygląda praca burmistrza „od

kuchni”. Miejmy nadzieję, że
każde takie spotkanie przyczyni
się do postrzegania miasta w
kategoriach dobrej marki, z
którą pieszyczanie chętnie będą
się utożsamiać.
(red.)

Fot.: ZS Pieszyce – To była ciekawa lekcja dotycząca Pieszyc
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Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany w programie.
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Ulica Ks. Emila Pagacza
- z sesji Rady Miejskiej w Pieszycach
W trakcie kwietniowej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w czwartek
27 kwietnia br., podjęto m.in. decyzję o nadaniu nazwy ulicy Ks. Emila Pagacza. Ulica, której nadano to imię, znajduje się pomiędzy Zespołem Szkół
w Pieszycach, a Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i prowadzi w stronę
parku miejskiego.
O uroczystej części sesji Rady Miejskiej, w trakcie której
wręczono Tadeuszowi Drozdowskiemu akt nadania tytułu
Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce, a firmie ECO tytuł
„Zasłużony dla Gminy Pieszyce” napiszemy w majowym wydaniu
„Gazety Pieszyckiej”.
Kim był ks. Emil Pagacz? – jego sylwetkę przybliży Państwu
artykuł Przewodniczącego Rady Miejskiej – Ryszarda Kondrata.

Ks. Emil Czesław Pagacz (1931-1983)
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Ks. Emil Czesław Pagacz, ur. 28.05.1931r. w Gierczycach,
w parafii Chełm, k/ Bochni, diecezja tarnowska, w wielodzietnej
rodzinie ( 4 braci i 3 siostry), syn Franciszka i Stefanii z domu
Gorzula. Warunki domowe w jakich wychowywał sie Emil były
niezwykle skromne. Ojciec prowadził warsztat kowalski w domu
rodzinnym pod numerem 56 i niewielkie gospodarstwo rolne
liczące zaledwie 1,5 ha ziemi. Rodzina należała do bardzo religijnych i przywiązanych do Kościoła. W 1938 r. Emil rozpoczął
naukę w szkole podstawowej w Siedlcu. Szóstą i siódmą klasę
ukończył w 1945r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Łapczycy.
W latach 1945 - 1951 uczęszczał do Państwowego Liceum im.
Kazimierza Wielkiego w Bochni. Dnia 13 czerwca 1951 r. złożył
egzamin dojrzałości i uzyskał świadectwo maturalne, dzięki któremu mógł podjąć studia wyższe.
Idąc za głosem powołania kapłańskiego, już 30 czerwca
1951 r. złożył podanie o przyjęcie go do Wyższego Seminarium
Duchownego we Wrocławiu. Zgodnie z procedurą, przełożeni
seminaryjni, dnia 20 września 1951 r., z wielką uwagą przeanalizowali dane osobowe Emila, jak również wyniki badań lekarskich
i wystawione przez księdza proboszcza i katechetę świadectwa
moralności. W karcie personalnej Emila oprócz ogólnej opinii
pozytywnej zaznaczono, że jest zdrowy, zdolny, szczery i tym
samym nie widzą przeszkód do kapłaństwa.
Czas studiów seminaryjnych Emila nie należał do łatwych.
Były to lata wzmożonego terroru komunistycznego. Zgodnie z
wytycznymi władz cywilnych o odbudowie kraju, angażowano
kleryków do prac fizycznych przy odgruzowywaniu miasta i
prowadzeniu gospodarstw rolnych w Trestnie i Wojszycach,
nie bacząc na to, iż dzieje się to z poważnym uszczerbkiem
dla nauki. Oprócz przewidzianych wykładów wprowadzono do
programu seminaryjnego nauczanie gry na instrumentach, kursy
recytatorskie, występy chórowe itp.. Po ukończeniu studiów
seminaryjnych Emil przyjął święcenia kapłańskie, 27 maja 1956r.,
z rąk lubelskiego ordynariusza ks. bpa Piotra Kałwy.
Ks. Emil Pagacz, po święceniach i krótkim urlopie 2 lipca
1956r. został delegowany do parafii św. Bonifacego we Wrocławiu,
by zastąpić tam księży przebywających na urlopie, a od 16 listopada 1956r. został mianowany wikariuszem kooperatorem parafii.
W parafii oprócz zajęć ściśle duszpastersko-katechetycznych
został mianowany dodatkowo kapelanem Państwowego Szpitala
Klinicznego przy ul. Kraszewskiego 25 we Wrocławiu. Jako
katecheta, ks. Pagacz prowadził również dwie klasy tzw. trudnej
młodzieży, z której wielu nie ukończyło szkoły podstawowej,
mimo zaawansowanych 17 czy 18 lat życia.
Po sześciu latach pracy w parafii św. Bonifacego we
Wrocławiu, z dniem 9 lipca 1962r., Ks. Emil Pagacz został ustanowiony wikariuszem kooperatorem w parafii Święta Katarzyna,
w dekanacie Wrocław-Wschód. Stąd dojeżdżał do pobliskich
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Siechnic, gdzie odprawiał msze św. w kaplicy cmentarnej. Wraz
ze wzrostem liczby mieszkańców wsi, zachodziła pilna potrzeba
utworzenia w Siechnicy samodzielnej parafii i budowy kościoła.
Parafię erygowano 23 kwietnia 1965 z podziału parafii Święta
Katarzyna, administratorem której mianowano jednocześnie ks.
Emila Pagacza. Od tego czasu zaczęły się starania o zezwolenie
władz na budowę kościoła. Czynił to przede wszystkim ks. Emil
Pagacz poprzez systematyczne wizyty w Wydziale Wyznań
Powiatowej Rady Narodowej, by uzyskać zgodę na budowę
kościoła. Wszelkie jednak podania spotykały się z odpowiedzią
odmowną. Wobec tego dnia 3 lipca 1968 r. ks. Pagacz udał się
osobiście do Ministra Spraw Wyznań w Warszawie, ale i tam
spotkał się z odmową. W końcu 23 grudnia 1970r. ks. proboszcz
Emil Pagacz otrzymał ustne pozwolenie na budowę kościoła
w Siechnicy. Kolejnym problemem były projekty kościoła, których władze państwowe nie zatwierdzały, a bez których nie można
było rozpocząć budowy. Mimo to, ks. Pagacz zaczął gromadzić
materiał budowlany i założył „księgę ofiarodawców na budowę
kościoła», których lista z każdym dniem się powiększała.
Po niespełna roku, 20 czerwca 1972 r. otrzymał nominację
na wikarego substytuta nowo utworzonej parafii św. Jakuba w
Pieszycach, którą objął 7 sierpnia 1972r. Tu udzielał się gorliwie
jako duszpasterz w parafii liczącej 4 000 wiernych, uczestniczył
we Wrocławskich Dniach Duszpasterskich. Przez parafian zapamiętany został jako wspaniały duszpasterz oraz organizator życia
religijnego, dla którego rozwój duchowy oraz gospodarczy Parafii
stał się wyznacznikiem Jego kapłańskiej posługi. Posiadał wielki
dar łatwego nawiązywania kontaktu z ludźmi, niezależnie od
wieku i społecznej pozycji. Swoją postawą potrafił motywować
parafian do wspólnego działania, a za przykład może posłużyć proces budowy plebanii oraz Kaplicy na terenie Pieszyc
Dolnych. Obiekty te budowane były systemem gospodarczym
dzięki ofiarnej pracy ludzi dobrej woli. Nierzadko, w gronie
robotników można było również dostrzec pracującego Ks. Emila.
Ksiądz proboszcz troszczył się również o wygląd kościoła parafialnego. Zadbał o remont kościelnych organ, które po wielu latach
milczenia mogły znowu uświetniać mszalny ceremoniał. Dzięki
Jego staraniom zostały odnowione w kościele freski jak również
przeprowadzony został remont dachu domu Sióstr Franciszkanek.
Posiadał ogromne wyczucie oraz wspaniałą umiejętność prowadzenia dialogu z młodzieżą, która uczęszczała do przykościelnej
salki katechetycznej na lekcje religii. Cenił w młodych ludziach
chęć zgłębiania swojej wiedzy. Ilekroć podczas katechezy padały
trudne pytania Ks. Emil zawsze starał się udzielać rzetelnej odpowiedzi, dlatego nierzadko lekcja religii przeradzała się w cztero
godzinną dyskusję. Według przekazu Ks. Emil nigdy nie traktował
religii jako przedmiotu albowiem twierdził, że: „… Tam gdzie
kończy się nauka, tam zaczyna się wiara, ale wiara bez nauki też
nic nie znaczy ...”.
Ks. Emil Pagacz zmarł w niedzielę 11 grudnia 1983r..
Pochowany został 14 grudnia 1983r. na cmentarzu parafialnym.
Requiescat in pace.
Źródło: Ks. prof. dr hab. Józef Pater Archiwum
Archidiecezjalne we Wrocławiu
Opracował: Ryszard Kondrat

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA-CENTRUM KULTURY
W PIESZYCACH
W takim kształcie jako Instytucja Kultury działamy od
2007 roku. Od 2014 roku w nowej siedzibie przy ul. M. Kopernika 37 wybudowanej w ramach projektu pn. „Wędrowanie
bez granic po północno wschodnich Czechach i po Dolnym

•
•
•
•

przeciwdziałamy wykluczeniu społecznemu i jego skutkom,
przyczyniamy się do rozwoju gminy i regionu,
jesteśmy moderatorem dialogu w społeczności lokalnej,
budujemy postawy otwartości i tolerancji.

Nasze motto: My dajemy Wam przestrzeń, a Wy nam swoją
kreatywność, energię i zaangażowanie.

Śląsku” Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej. W 2016 roku
otworzyliśmy Filię MBP-CK w Rościszowie na wybudowanie, której pozyskaliśmy środki z programu „BIBLIOTEKA+
INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK” – 1.738.248,00 zł.

Jesteśmy bardzo nowoczesną instytucją, stosujemy nowoczesne rozwiązania przyjazne mieszkańcom:
- najnowocześniejszy program biblioteczny wprzęgnięty
w Dolnośląski Zasób Biblioteczny: możliwość wyszukiwania
książek w całym zasobie, oraz zarządzanie mobilnym osobistym
kontem każdego czytelnika;
- multiwyszukiwarka PRIMO dająca ogromne możliwości
w wyszukiwaniu potrzebnych danych;
- wrzutnie i stanowiska samowypożyczeń pozwalające na
korzystanie bezobsługowe z zasobów bibliotecznych;
- dostęp on-line do ibuków z platformy Libra ibuk.pl
• jesteśmy aktywnym uczestnikiem życia społecznego w
naszej gminie i rejonie,
• stwarzamy możliwości wielostronnej edukacji kulturalnej,
• jesteśmy otwarci na wszystkie grupy społeczne,
• kształtujemy postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze,
• angażujemy artystów w życie kulturalne społeczności
lokalnych,
• integrujemy społeczności lokalne za pomocą działań
kulturalnych,

Na tej płaszczyźnie budujemy wzajemne relacje z mieszkańcami:
Pieszyczanie mogą skorzystać u nas zawsze bezpłatnie z
komputerów czy z sieci wi-fi.
Mogą czynnie lub biernie uczestniczyć w wydarzeniach
artystycznych.
Mogą korzystać z naszej oferty kulturalnej.
Na co dzień biorą udział w licznych warsztatach rozwijając
swoją wiedzę i umiejętności.
Dzieci i młodzież mają rokrocznie atrakcyjne zajęcia wakacyjne i feryjne.
Można się u nas realizować jako wolontariusz.
Mamy do zaoferowania stałe i zmienne wystawy, organizujemy wernisaże.
Seniorzy mają swoją Akademię Seniora.
Możemy się pochwalić realizacją własnych spektakli
teatralnych, wystawianych przez Teatr działający w MBP-CK
w Pieszycach.
Organizujemy seanse filmowe w ramach Festiwalu Filmowego.
Odbywają się u nas spektakle, recitale, kabarety, koncerty,
spotkania autorskie z uznanymi artystami. Dzieci i młodzież
stają w szranki w konkursach i przeglądach.
Świętujemy wraz z Państwem Dzień Matki, Dzień Babci i
Dziadka, Św. Mikołaja, Sylwestra, Dzień Dziecka itp.
Duża liczba mieszkańców szkoli się u nas w obsłudze
komputera.
Nasze dzieci i młodzież biorą udział w Przeglądach artystycznych w całej Polsce.
Dzieci wyjeżdżają z nami do Czech korzystając z przygotowanych przez naszych partnerów atrakcji.
U nas odbywają się spotkania opłatkowe.
Przedstawiciele różnych grup społecznych mają możliwość
wpływania obywatelsko na naszą gminną rzeczywistość poprzez
udział w debatach.
Dysponujemy
• jedyną w mieście salą widowiskową z profesjonalnym
wyposażeniem (sprzęt nagłaśniający i oświetlenie) z profesjonalna sceną, z zapleczem (garderoby, szatnia),
• salonem wystawienniczym,
• studiem nagrań,
• biblioteką ze stanowiskami komputerowymi, działem
multimediów i regionaliów,
• salami artystycznymi: teatralną, muzyczną, plastyczną,
taneczną.
ZAJĘCIA STAŁE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY: taniec,
plastyka, muzyka, Teatr „Na lewą”, zespół Reign in Flames.
ZAJĘCIA DLA DOROSŁYCH: fitness, rysunek i malarstwo, body workout i fitness dance (filia w Rościszowie).
nr 4 (264) / 2017
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Stałe imprezy: Międzynarodowy Przegląd Chórów Pogranicza Polsko-Czeskiego, BUNT, Święto miasta - Dni Pieszyc,
Prezentacje Teatralne, Scena Prezentacji, Dzień Animatora
Kultury, Konkurs Recytatorski „Pegazik”, Targi Turystyczno-Kulturowe, Jarmark Bożonarodzeniowy, Jarmark Wielkanocny,
GALA Noworoczna, Powiatowy Konkurs Literacki „Wielkie
Poezjowanie”, Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Religijnej, RODZINKA z KULTURKĄ, Miejski Dzień Dziecka,
Zakończenie Sezonu Artystycznego, Mikołaj w Pieszycach,
Festiwal Filmów Dokumentalnych „Okiem młodych”
MBP-CK w liczbach ROK 2016
1.130
STAŁYCH CZYTELNIKÓW
6.9652 ODWIEDZIN W MBP-CK
140
S TA Ł Y C H U C Z E S T N I K Ó W Z A J Ę Ć
ARTYSTYCZNYCH (dzieci u dorośli)
116
WYDARZEŃ
9.947
UCZESTNIKÓW IMPREZ
1.107
KORZYSTAJĄCYCH Z KOMPUTERÓW
Działalność merytoryczna – wydarzenia 2016 roku
(wybrane)
„PIESZYCE CZEKOLADĄ MALOWANE”. Spotkanie
dla dzieci w wieku 5-13 lat. W programie promocja książek o
regionie, malowanie czekoladą pieszyckich pejzaży i architektonicznych propozycji dla miasta, czekoladowe funde.
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Premiera spektaklu „Rzepakowo”. Spektakl inaugurujący
istnienie w przestrzeni publicznej TEATRU NA LEWĄ. Zainspirowany ubiegłoroczną dewastacją „orlika”, którą poczytny
lokalny portal internetowy, bez żadnych dowodów przypisał
„pieszyckiej młodzieży”. Spektakl traktuje o kształtowaniu
małomiasteczkową mentalnością, o formatowaniu osobowości
w poczuciu bycia „tym gorszym” i stawia pytania… Reżyser
Grzegorz Stawiak.
Zgrane ferie. W MBP-CK nie ma czasu na nudę, w ramach
ferii zimowych zostały zorganizowane zajęcia dla dzieci podczas, których uczestnicy mieli okazję wziąć udział w turniejach
gier planszowych, rozgrywkach na XBOX One oraz konkursach
plastycznych.
Wystawa Mariana Wódkiewicza „Wiosna to pole_j”.
Niezwykle kolorowe, jaskrawe i radosne obrazy Mariana Wódkiewicza z wystawy pod tytułem „Wiosna To pole_j”. Podczas
wernisażu nie zabrakło znamienitych gości ze świata kultury
i sztuki. A na samych obrazach też można odnaleźć lokalne
odniesienia – nie tylko w budowlach i krajobrazach z regionu.
„WIECZÓR BEATLESÓW ORAZ PROMOCJA
KSIĄŻKI „IDEE FIXEE” MARKA CIEŚLI”. W ramach
promocji książki „Idee Fixee” zaprezentowano utwory znanego
zespołu THE BEATLES w wykonaniu pana Marka Cieśli.
Wystawa „Malarstwo olejne Vladimira Balcar”. Zorganizowaliśmy wystawę malarstwa olejnego Vladimira Balcar,
który pochodzi z Czech, ale bardzo często bywa w Pieszycach.
Współpraca nawiązała się kilka lat temu podczas jednego z
pierwszych plenerów malarskich w Novej Pace.
Jarmark Wielkanocny. Po raz pierwszy zorganizowaliśmy
Jarmark Wielkanocny. Rezultaty przeszły nasze oczekiwania,
ponieważ zainteresowanie tym wydarzeniem wśród wystawców
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i odwiedzających było bardzo duże. Podczas Jarmarku można
było nabyć: przetwory, ozdoby wielkanocne oraz zobaczyć
występy młodych artystów.
„SPOTKANIE POETYCKO-TANECZNE” z ELŻBIETĄ BEDNARCZYK. Spotkanie dla przedszkolaków,
pierwszoklasistów i dorosłych. Działanie z elementami: głośne
czytanie i promocja książki „Kłótnia w tornistrze”, pogadanka,
pokaz zdjęć i rozmowy o Australii.
Premiera spektaklu „Gałązka jaśminu albo Ilion”.
Spektakl o.... miłości. Dlaczego z nią tak trudno. Dużo w nim
młodości, bardzo ważnych pytań i rozterek. Wystąpili Marcelina
Słomian i Filip Orliński, tekst napisał Stanisław Srokowski, a
spektakl wyreżyserował Grzegorz Stawiak.
„SZLAKIEM BAŚNI I BAJEK, CZYLI W POSZUKIWANIU WIOSNY. Spotkanie dla przedszkolaków. Działanie
z elementami: głośne czytanie, wysłuchanie śpiewu ptaków,
wyklejanie Pani Wiosny, karmienie gąsieniczki, pogadanka
o motylach, projekcja fragmentu filmu „Wiosna w Dolinie
Muminków”.
Wystawa Marioli Ogórek „Wstążką malowane” wystawa haftu wstążeczkowego, swoje prace prezentowała
rodowita pieszyczanka, która obecnie mieszka w Bielawie.
Autorka prac opowiedziała zebranym gościom o swojej pasji
na czym ona polega i skąd się wzięło zamiłowanie właśnie to
tego typu hobby.
„POZNAJEMY BIBLIOTEKĘ I TAJNIKI POWSTAWANIA KSIĄŻEK”. Spotkanie dla uczniów Niepublicznej
Szkoły Podstawowej mające na celu zapoznanie dzieci z
placówką oraz zasadami wypożyczania książek i zapisu do
Biblioteki.
Debata „Jak zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w
sprawy społeczności lokalnej?”. Debata była częścią projektu
„Rozwijamy skrzydła Polski lokalnej”, organizowanego przez
Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. To projekt, którego celem
jest wywołanie szerokiej dyskusji nad mechanizmami rozwoju
lokalnych społeczności. Wśród uczestników debat znaleźli się
samorządowcy, dyrektorzy szkół, nauczyciele, uczniowie, studenci, pracownicy bibliotek i domów kultury, a także działacze
obywatelscy, przedsiębiorcy oraz dziennikarze.
Dzień Dziecka z bohaterami ulicy Sezamkowej. Tradycyjnie już każdego roku w MBP-CK świętujemy Dzień Dziecka. W

2016 roku postanowiliśmy zaprosić do Pieszyc Muppety z ulicy
Sezamkowej, które wraz z dziećmi bawiły się na placu MBP-CK.
Zostały zorganizowane: gry, konkursy, zabawy sprawnościowe,
w których brały udział całe rodziny. Na koniec tego wesołego
dnia wszyscy uczestnicy, aby nabrać mocy po wysiłku i figlach
skonsumowali kiełbaski z grilla.
Dni Pieszyc. Pierwszego dnia Dni Pieszyc w Parku Miejskim, dla zebranej publiczności zagrali: kapela P.R.A.G.A.,
zespół Bieguni, zespół Cliver i Mezo. W niedzielę Park Miejski
w Pieszycach zamienił się w rodzinne miasteczko. Tego dnia
nie zabrakło licznych atrakcji dla dzieci, w tym dmuchańców,
zabaw przy stoiskach szkół i przedszkoli, czy miasteczka piłkarskiego Pogoni Pieszyce i pokazów samochodów rajdowych
grupy Amator Rally. Na scenie zaprezentowały się placówki
oświatowe i sekcje artystyczne działające przy MBP-CK. W
ramach dni miasta odbył się II Pieszycki Maraton Zumby, w
którym udział wzięło blisko 60 osób. W jazzowym klimacie Dni
Pieszyc zakończył koncert czeskiej kapeli Evergreen Dixieland
Band z Novej Paki.
Debata „W drodze do tożsamości”. Debata na temat
współczesnej tożsamości mieszkańców Dolnego Śląska. Do tego
przedsięwzięcia zostaliśmy zaproszeni przez Fundację Spichlerz
Kultury. W MBP-CK odbyło się spotkanie z mieszkańcami,
podczas którego staraliśmy się wspólnie zidentyfikować współ-

czesną tożsamość, określić jakie są główne cechy, wyznaczniki,
fundamenty lokalnej tożsamości, czyli co dla mieszkańców jest
ważne, co uznają za wartościowe, godne wyróżnienia i kształtujące charakter lokalnej społeczności.
LATO W MIEŚCIE „RUSZ RĘKĄ, NOGĄ, GŁOWĄ
ZE STRASZNĄ SOWĄ” Dwutygodniowe zajęcia dla dzieci.
Uczestnicy spotkań wykonywali niesamowite „Duchy mączuchy”, „Duszkowe Zośki”, „Potworkowe talerzyki”, „Pająkowe
sieci”, zawieszki „Mam focha”, „Już śpię”, „Straszydłowe
krzyżówki”, malowali „Ducha Gór Sowich”. Codziennie grupa
20-sto osobowa otrzymywała poczęstunek np. owoce, soki,
słodycze. Spotkania zakończono rozdaniem nagród za najlepsze
„straszne przebranie” oraz dyplomów uczestnictwa.
„Nit si kwa - indiańskie lato”. Zajęcia, podczas których
uczestnicy m.in. wysłuchali legend, malowali twarze, naśladowali zachowania w różnych porach roku, grali w „Miękkiego
człowieka”, „Gęsty las”, szyli, ozdabiali i kolorowali Medicine
Bags, brali udział w grze „Dwa kręgi”, własnoręcznie wykonali łapacze snów, odbyli wyprawę na łowy, odtańczyli taniec
zwierząt, wykonali figurki zwierząt z plasteliny. Uczestnicy sta-

wiali także tipi, prezentowali przygotowane piosenki, dowcipy,
skecze, gry i zabawy, piekli kiełbaski na wspólnie rozpalonym
ognisku.
Warsztaty fotograficzne - pieszyckie dzieci miały okazję
doświadczyć swojego miasta z nowej perspektywy. Wcieliły się
w rolę reporterów i wspólnymi siłami stworzyli gazetkę Sowie.
pl. Odkrywali tajemnice miasta, jak i spojrzeli na krajobraz Pieszyc pod artystycznym kątem. Za pomocą fotografii analogowej
uwiecznili miejsca warte poznania.
27-28.08.2016 odbył się event Summer Lan Party organizowany przez Abstract Gamers, został rozgrany turniej w
popularną grę Counter Strike Global Offensive oraz FIFA 16.
Ciekawą atrakcją była wycieczka traktem smoka w celu poszukiwania POKEMONÓW! Z całej Polski do Pieszyc zjechali
się fanatycy esportu. Event wspierały lokalne firmy takie jak
ICOMP oraz INETMULTIMEDIA.
Festiwal Filmów Dokumentalnych „Okiem młodych”.
MBP-CK w Pieszycach odwiedziło „Tournée Okiem Młodych”
– spotkania z najlepszymi filmami ósmej edycji i zapowiedź
nadchodzącej, dziewiątej odsłony Międzynarodowego Festiwalu Filmów Dokumentalnych „Okiem Młodych” w Świdnicy.
MFFD „Okiem Młodych” od 2008 roku prezentuje najciekawsze
kino dokumentalne – przede wszystkim młodych, obiecujących
reżyserów. Zeszłoroczna edycja „Okiem Młodych” została
nominowana do Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej
w kategorii „Krajowe wydarzenie filmowe”.
Filia w Rościszowie. Jesienne potyczki z Kubusiem
Puchatkiem zajęcia zorganizowane na podstawie przeczytanej
dzieciom książki „Cztery pory roku z Kubusiem Puchatkiem”.
Dzieci odpowiadały na pytania, rozwiązywały rebusy, wzięły
udział w konkursie zbierania nektaru, degustacji miodu, odbyły
się zajęcia plastyczne (malowanie postaci z przeczytanej
książki), wspólna zabawa.
Filia w Rościszowie. Warsztaty pieczenia „Wspólne
pieczenie – dzieci i my”. Zajęcia skierowane do dzieci, ale i
dorosłych. Z wcześniej przygotowanego ciasta drożdżowego
dzieci przy pomocy dorosłych formowały i nadziewały bułeczki
drożdżowe, chałki i rogale. W czasie oczekiwania aż wyrosną
i upieką się dzieci uczestniczyły w zajęciach: zagadki, quizy,
zajęcia plastyczne. Wspaniała zabawa integrująca dorosłych i
dzieci.
Międzynarodowy Przegląd Chórów Pogranicza Polsko-Czeskiego. W Kościele pw. Św. Antoniego w Pieszycach
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zabrzmiał anielski śpiew to za sprawą licznie przybyłych
chórów, które wzięły udział w Międzynarodowym Przeglądzie
Chórów Pogranicza Polsko-Czeskiego.

Spektakl okazał się trafnym pomysłem. Na koniec jakże emocjonującego dnia Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami rozdawał
dzieciom prezenty.

Targi Turystyczno-Kulturowe. W imprezie wzięło udział
20 wystawców. Podczas Targów zaprezentowały się dzieci z
Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach oraz podopieczni
MBP-CK. Główną gwiazdą wydarzenia był Evergreen Dixieland
Band z Novej Paki.

„Z KOPERNIKIEM NA KOPERNIKA”. Spotkanie dla
dzieci. Promocja literatury popularnonaukowej z dziedziny
astronomii. Biblioteka jako miejsce, gdzie poszukuje się wiedzy

Kabaret Rewers to na mapie kabaretowej Polski grupa
nowa, a zarazem doświadczona. Rewers jest połączeniem 20
- letniego doświadczenia Janusza Rewersa i Andrzeja Kłosa,
z talentem, energią, spontanicznością Anny Olechnowicz i
Macieja Wojciechowskiego. W MBP-CK zebrała się publiczność oraz fani zielonogórskiej grupy kabaretowej. Uczestnicy
spędzili bardzo pozytywny wieczór, pełen śmiechu i dobrego
humoru.
Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016. W Pieszycach
odbyła się konferencja, która była podsumowaniem działań w
ramach projektu Wrocław Stolicą Kultury Europejskiej. Przyjechali goście z całej Polski, reprezentanci zarówno Ministerstwa

i rozrywki. Praca z tabletami i aplikacjami Space Journey,
Google Earth, Starglobe i Garage Band. Poznanie Kosmosu,
lot rakietą, tworzenie Drogi mlecznej i Układu Słonecznego.
Pieszycki Przegląd Teatrów. W ramach Pieszyckich Prezentacji Teatralnych odbyły się spektakle: „(Z) miłujcie się” w
wykonaniu Teatru Kątem, „Rzepakowo” w wykonaniu Teatru
„Na lewą” oraz „Pustostan” w wykonani u Trzeciego Teatru.
Wstęp na wszystkie spektakle był bezpłatny.
IV Pieszycki Jarmark Bożonarodzeniowy. Kolędy i
pastorałki w wykonaniu młodzieży, potrawy wigilijne, kiermasz
świąteczny oraz stoiska z rękodziełem artystycznym i tradycyjnym można było podziwiać, kupić i spróbować na Pieszyckim
Jarmarku Bożonarodzeniowym.
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Kultury, władz wojewódzkich i najliczniejsza grupa to ludzie
pracujący w kulturze w rożnych jej sektorach. Podczas spotkania
w Pieszycach zostały zaprezentowane główne wnioski, rekomendacje i syntetyczne refleksje wypracowane podczas seminariów, debat, podróży studyjnych i badań. Projekt finansowany
ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Spektakl Mikołajkowy „W pracowni Świętego Mikołaja”. MBP-CK postanowiło zorganizować spektakl „W
pracowni Św. Mikołaja”, na który przyjść mogły całe rodziny.
Sala pękała w szwach, bilety zostały wyprzedane przed czasem.

GALA SYLWESTROWA Spektakl Operowo-Operetkowy „Carmen i księżniczka Czardasza”. Międzynarodowa
Grupa Operowa Sonori Ensemble to zespół artystów operowych z Wiednia, Pragi i Wrocławia. Jego członkowie aktywnie
występują̨ na scenach europejskich, są ponadto laureatami
zagranicznych konkursów wokalnych. Grupa działająca od 2012
roku ma na swoim koncie już około 150 koncertów w Polsce i
za granicą. Koncert noworoczny w Pieszycach cieszy się bardzo
dużym zainteresowaniem i przyciąga publikę z całego powiatu.
Nadal zamierzamy pracować na rzecz rozwoju kultury w
Pieszycach ze wszech miar, rozwijać naszą ofertę, tak by mieszkańcy, tak jak teraz, mieli poczucie, że nasze Centrum Kultury
jest miejscem żywym i przyjaznym. W Miejskiej Bibliotece
Publicznej - Centrum Kultury jest przestrzeń społeczna, obywatelska, artystyczna, usługowa i jest przestrzeń na doskonalenie
siebie i swoich umiejętności.
W imieniu własnym i wszystkich pracowników MBP-CK
dziękujemy Państwu, że na co dzień biorąc udział w przygotowanych przez nas wydarzeniach, współtworzycie Państwo
razem z nami kulturę w Pieszycach.
Lidia Zakrzewska-Strózik
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Wybory uzupełniające
do Rady Miejskiej
w Pieszycach
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA
MIASTA
i GMINY PIESZYCE
z dnia 5 kwietnia 2017 r.
Na podstawie art. 422 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017, poz.15)
w związku z Zarządzeniem Nr 95
Wojewody Dolnośląskiego z dnia 31
marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do
Rady Miejskiej w Pieszycach, podaję
do publicznej wiadomości informację
o okręgu wyborczym, jego granicach i
numerze, liczbie radnych wybieranych
w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji
Wyborczej w Pieszycach w wyborach
uzupełniających do Rady Miejskiej
w Pieszycach w okręgu wyborczym
nr 12, zarządzonych na dzień 25
czerwca 2017 r., :
Numer
okręgu
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Granice
okręgu
CICHA,
KOPERNIKA
131 do końca,
LEŚNA,
LIPOWA,
OSIEDLE
GÓRSKIE,
RYBACKA,
RÓŻANA,
WIDOKOWA
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Liczba
mandatów

1

Siedziba Miejskiej Komisji Wyborczej mieści się w
Urzędzie Miasta i Gminy
Pieszyce, ul. Kościuszki 2, tel.
748365335 / fax 748367230
Burmistrz Miasta
i Gminy Pieszyce
/-/ Dorota Konieczna-Enözel
nr 4 (264) / 2017

INFORMACJA

OGŁOSZENIA ZGM

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.

1.Zamienię mieszkanie komunalne po remoncie, o powierzchni
21,43 m2 składające się z 1 pokoju, i poddasza (podzielonego na kuchnię
i łazienkę ) na większe położone również w Pieszycach. Telefon kontaktowy 669-715-150 .
2.Zamienię mieszkanie komunalne położone w Pieszycach o pow.
29,05 m² po remoncie na większe położone w Pieszycach lub Dzierżoniowie. (Możliwość dopłaty ). Telefon kontaktowy 534-361-031 lub
726-396-471.
3.Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 29,82 m² położone na
parterze przy ulicy Kopernika na większe. Mieszkanie jest po remoncie i
składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. Telefon kontaktowy 667-747-768 .
4. Zamienię mieszkanie położone na parterze przy ulicy Kopernika
o pow. 31,21 m². Telefon kontaktowy 667-544-077 .
5. Zamienię mieszkanie komunalne na mniejsze. Mieszkanie znajduje się w Piskorzowie i położone jest na parterze. Składa się z dwóch
pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju . Powierzchnia całkowita mieszkania
wynosi 72,02 m². Telefon kontaktowy 531-823-083.
6.Zamienię mieszkanie komunalne położone na I piętrze o pow. 17,49
m ² na większe – może być ze spłatą zadłużenia . Telefon 535-306-671.
7.Sprzedam lub wynajmę lokal użytkowy przy ulicy Kościuszki o
pow. 40,89 m².Telefon kontaktowy 748-366-661.
8.Zamienię mieszkanie komunalne o pow.30,57 m2 na większe
położone w Pieszycach ( z dopłatą ) Telefon kontaktowy 609-387-186.
9.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.
10. Sprzedam lokal mieszkalny przy ul. 9-go Maja w Pieszycach o
pow. 39,12 m2 składający się z 2 pokoi, łazienki, kuchni, wc. Telefon.74
8369-258.
11.Zamienię mieszkanie własnościowe w Kamionkach o pow.
52,50 m2 składające się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wyposażone w
c.o + kominek na mniejsze (2 pokoje,kuchnia, łazienka lub kawalerkę ).
Telefon 748365-638.
12.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.
13.Sprzedam mieszkanie przy ulicy Kopernika o pow. 77,90 m2
położone na I piętrze. Telefon kontaktowy 535-307-762.
14.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.
15.Sprzedam mieszkanie własnościowe w Kamionkach położone na
II piętrze o pow. 60 m2. Telefon kontaktowy 722-156-221.
16.Sprzedam mieszkanie własnościowe w Piskorzowie położone na
parterze o pow. 34,02 m2. Telefon kontaktowy 723-336-816, 519-599-663.
17.Sprzedam dom na Osiedlu Górskim o pow. 97 m2 . Powierzchnia
działki z zabudowaniami -10a. Możliwa jest również zamiana na mieszkanie 2- pokojowe z dopłatą. Kontakt 886-779-198.
18.Sprzedam mieszkanie w Pieszycach ( w bloku) o pow. 37,80 m2 ,
dwupokojowe na 4 piętrze, słoneczne. Telefon 664-972-769.
19.Sprzedam działki budowlane: w Rościszowie 48 arów i 18 arów
w Pieszycach Środkowych . Telefon 504-755-740.
20.Sprzedam garaż murowany przy ul. Ogrodowej w Pieszycach
(przy wieżowcach).25m2 . Cena do uzgodnienia. Telefon. 887-419-915.
21. Zamienię mieszkanie spółdzielcze własnościowe o powierzchni
63,8m2 położone w Pieszycach przy ulicy Ogrodowej na mniejsze również spółdzielcze. Mieszkanie składa się z 3 pokoi, oddzielnej kuchni,
łazienki, wc, przedpokoju, balkonu. Mieszkanie położone jest na 4 piętrze,
słoneczne. Telefon 603-138-049
22. Sprzedam kawalerkę do remontu o powierzchni 29,60 m2. w
Pieszycach przy ul. Kościuszki 3, I piętro. Cena za metr - 2 450 zł. Tel.
601 808 012.

Aktualne ogłoszenia przetargowe znajdziecie także na stronie
internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce – www.pieszyce.pl

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

Szanowni Państwo
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
uprzejmie informuje, iż w terminie 04 - 18 maja 2017r. zostanie przeprowadzony nabór wniosków dla osób zainteresowanych otrzymaniem wsparcia finansowego ze środków Unii
Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 - poddziałanie 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność”.
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Nabór ogłoszony zostanie na działania:
1. Duże projekty: 1 900 000,00 zł.
Budowa, remont, wyposażenie obiektów i miejsc
związanych z rozwojem obszaru w oparciu o lokalne
zasoby/ 1,14 mln zł
Budowa, remont, wyposażenie obiektów i miejsc służących rozwojowi społeczności lokalnej /760 tyś. zł
2. Rozwój przedsiębiorstw: 1 200 000,00 zł.
Rozwój podmiotów gospodarczych / 1,2 mln. zł
3. Podejmowanie działalności: 400 000,00 zł.
Wspieranie tworzenia nowych podmiotów 400 tyś. zł
4. Granty: 150 000,00 zł.
Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych
i organizacji pozarządowych oraz edukacja przyrodnicza i klimatyczna / 75 tyś. zł
Tworzenie i rozwijanie oferty promocyjnej regionu w
oparciu o zasoby lokalne Gór Sowich /75 tyś zł
Beneficjentami działań mogą być przedsiębiorcy oraz osoby
fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą, JST, NGO
oraz inne podmioty określone w Lokalnej Strategii Rozwoju.
Wkrótce na naszej stronie www.partnerstwo-sowiogorskie.pl
oraz stronach naszych Partnerów zostaną zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące przyjmowania wniosków..
Serdecznie zapraszamy
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
ul. Dworzec PKP 1/3, 58-321 Jugowice
Tel. 74 87 16 150
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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.

Zapowiadamy

„Wiosenne Fit porządki”
Pod takim hasłem miały miejsce pokazowe warsztaty
fitness, które odbyły się 24.03.2017 w filii MBP-CK w
Rościszowie.
90-minutowy program
obejmował dwa treningi:
BODY WORKOUT trening
wzmacniający i kształtujący
dolne partie ciała, ze szczególnym naciskiem na uda i
pośladki, czyli miejsca najbardziej podatne na cellulit oraz
FITNESS DANCE, krótko
mówiąc ćwiczenia, taniec, luz
i spalanie kalorii. Proste połączenie tych dwóch dziedzin
nie tylko wzmacnia mięśnie,
poprawia krążenie, ale też
pozytywnie wpływa na nasz
układ nerwowy. W wydarzeniu
wzięło udział ponad 30 wspaniałych osobowości, pasjonatów sportu jak również osób,
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które dopiero zaczynają swoją
FIT przygodę. Cudowna atmosfera, fale potu, ogrom pracy i
wysiłku, walka o każde kolejne
powtórzenie… to właśnie te
emocje towarzyszyły nam podczas każdej kolejnej minuty
„Wiosennych FIT porządków”,
które poprowadziła Magda
Giorgaki - Instruktor Fitness.
Zajęcia na stałe weszły
do programu filii MBP-CK w
Rościszowie:
• środa – BODY WORKOUT
godz. 20:00
• piątek – FITNESS DANCE
godz. 19:00
(Opr.)
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KORONA GÓR SOWICH
– I EDYCJA przed nami

Zagospodaruj wolną działkę

Polski Związek Działkowców, Zarząd R.O.D. w Pieszycach informuje, że posiada dużą ilość działek aktualnie
Przed startem do II etapu głównego wyścigu Szlakiem nieużytkowanych i przeznaczonych do wydzierżawienia
Grodów Piastowskich, który odbędzie się 6 maja 2017 (uprawiania).
r. rozegrana zostanie I edycja KORONY GÓR SOWICH
Działki te znajdują się przy od powierzchni zawiera się
- wyścigu dla amatorów. Start i meta zawodów będzie
ul.
Ogrodowej (naprzeciwko między 86 zł a 160 zł.
miała miejsce w Dzierżoniowie. W przyszłym roku
„Netto”
i „Dino”), a także
Osoby zainteresowane prozawodnicy wystartują z Pieszyc.
przy ul. Hermana, po obu jej simy o kontakt: tel.: 793 265 811,
Trasa etapu będzie przebie- elektronicznej na stronie zawo- stronach. Przy ul. Ogrodowej e-mail: rodpieszyce@gmail.com
dysponujemy 44 „wolnymi” lub osobiście w każdą pierwszą
gała przez Piławę, Olbrachcice, dów www.grody.com.pl.
Stoszowice, Srebrną Górę,
W tabeli znajdą Państwo d z i a ł k a m i , z a ś p r z y u l . niedzielę miesiąca w godz. 10.00
Wolibórz, Bielawę – dystans godziny przejazdu zawodni- Hermana – łącznie 85 działek. – 12.00 w siedzibie Zarządu w
55,0 km. Do przejechania będą ków przez Pieszyce i na trasie Powierzchnia działek waha się Pieszycach, ul. Hermana 1 (Dom
dwie przełęcze - Woliborska i II etapu. Przy Urzędzie Miasta od 200 do 350 m 2, zaś roczna Działkowca).
(opr.)
Srebrnogórska. Każdy uczest- i Gminy w Pieszycach zloka- opłata ogrodowa, w zależności
nik za przejechanie i zdoby- lizowana będzie PREMIA
cie dwóch przełączy, otrzyma LOTNA, w której zawody
pierwszą część pamiątkowego będzie komentował spiker.
medalu. Medal będzie składał Pierwsi zawodnicy powinni
się z 4 części, pozostałe 3 części zjawić się tutaj około godziny
będą do zdobycia w latach 15:19 (sobota, 6 maja).
2018 – 2020. Wyścig będzie Serdecznie zapraszamy.
miał charakter ogólnopolski.
Zapisy odbywają się w formie
(red.)

KRYTERIUM KAMIONKI 2017

11 CZERWCA • 17 WRZEŚNIA
OGŁOSZENIE
Posiedzenie Społecznej Komisji Mieszkaniowej (przyjęcia
interesantów) odbędzie się 11 września 2017 r. o godz. 15.30 w
Urzędzie Miasta i Gminy Pieszyce (na parterze).

nr 3 (263) / 2017

