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Powstanie miejsce rekreacyjne Rusza drugi etap przebudowy
w sercu miasta
drogi w Rościszowie
Mieszkańcy Gminy Pieszyce jeszcze w tym sezonie
letnim będą mogli cieszyć się nowym miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym, które powstanie w środkowej części
miasta. Wszystko dzięki dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków
budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika
Czeska – Polska 2014-2020 za pośrednictwem Funduszu
Mikroprojektów Euroregionu Glacensis pn. „Bohuslavice –
Pieszyce będą atrakcyjniejsze jeszcze bardziej”.
Plac budowy, znajdujący
się przy ul. 1 Maja, przekazany
został wykonawcy 15 kwietnia 2019 r. Skwerowi wraz
ze stawem zostanie nadane
nowe życie. W ramach projektu pojawią się tam elementy
małej architektury: ławki, stoły
drewniane, altana parkowa,
betonowy grill, a także kosze
na nieczystości i urządzenia

Rozpoczęły się prace związane z kontynuacją
przebudowy drogi wojewódzkiej 383 w Rościszowie.
Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu,
który sterowany jest sygnalizacją świetlną.
Nowa nawierzchnia połączy dwa odcinki asfaltowe (od
wysokości mostu do wysokości

Świdnickie Przedsiębiorstwo
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.
Koszt prac to 1.796 080,96 zł,

Rościszów 61a). Zakończenie
prac przewidziano do 21 lipca
2019 r. Wykonawcą prac jest

z czego udział Gminy Pieszyce
to 256 299,83 zł.
(red.)

do ćwiczeń na świeżym powietrzu. Dodatkowo zrobiony
zostanie chodnik.
Prace prz y sk werze
potrwają do końca lipca 2019
r., a ich koszt to blisko 150 tys.
złotych, z czego blisko 105 tys.
zł stanowi dofinansowanie z
Unii Europejskiej.
(red.)

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
ze środków budżetu państwa w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 20142020 za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów Euroregionu Glacensis. Projekt nr CZ.11.2.45/
0.0/0.0/16_008/0001412 pn. ,,Bohuslawice-Pieszyce będą atrakcyjniejsze jeszcze bardziej”

Julian Mazur awansowany
na stopień porucznika

Dołącz do grona wystawców
– Dni Pieszyc 2019

W dniu 21.03.2019 r. Dowódca Wojewódzkiego Sztabu
Wojskowego we Wrocławiu pułk. dyplomowany Piotr
Rupa, w obecności dowódcy Wojskowej Komisji Uzupełnień w Kłodzku ppłk. Marka Tomaszewskiego, wręczył
ppor. Julianowi Mazurowi awans na stopień porucznika
oraz czapkę rogatywkę oficera Wojska Polskiego.

Po raz piąty Dni Pieszyc odbędą się w parku miejskim. Zapraszamy wszystkich w dniach 15 i 16 czerwca
do wspólnego świętowania.

Porucznik Julian Mazur ma
obecnie 98 lat. W czasie II wojny
światowej walczył z Niemcami
w Pierwszej Warszawskiej
Brygadzie Pancernej imienia Bohaterów Westerplatte,
która wraz z I Armią Wojska
Polsk iego pr z e sz ła sz la k
bojowy walcząc między innymi
pod Studziankami, Warszawą,
na Wale Pomorskim i w rejonie
Trójmiasta.

Po zakończeniu działań
wojen nych i dokończen iu
służby wojskowej, porucznik
Julian Mazur osiedlił się w
Piskorzowie, gdzie mieszka do
dnia dzisiejszego.
Oficjalna uroczystość nadania kolejnego stopnia wojskowego porucznikowi Mazurowi
odbędzie się dnia 24.04.2019
roku na sesji MR w Pieszycach.
Związek Kombatantów

Osoby zainteresowane współpracą i wystawieniem swojego
stoiska proszone są o zapoznanie się z regulaminem, a następnie
o wypełnienie karty zgłoszeniowej, którą można dostarczyć osobiście do Referatu Promocji Gminy Pieszyce (ul. Mickiewicza 10,
I piętro) lub przesłać za pomocą e-maila: k.krzak@pieszyce.pl.
Zgłoszenia przyjmujemy do 15 maja 2019 r.
Karta zgłoszenia w wersji elektronicznej dostępna jest na
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce www.
pieszyce.pl.
(red.)

Zrobiło się ciepło,
w ogrodach praca wre.
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Dziękuję!
W Piskorzowie skończyliśmy budowę boiska do siatkówki plażowej.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do jego powstania, a w
szczególności firmie Henkel i Boxmet, Ewie Skrzypek bez której nie
mielibyśmy tak ładnego placu zabaw, Patrycji Pytlak z UMiG Pieszyce
oraz księdzu proboszczowi Krzysztofowi Krzak.
Jednocześnie zapraszam wszystkich mieszkańców do korzystania
z boiska.
Benedykt Opalski – Radny RM w Pieszycach
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Pamiętajcie, że nie wolno spalać resztek zieleni. Można je za
to bezpłatnie oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych przy ul. Bielawskiej 6 w Pieszycach. Jednorazowo
bezpłatnie można oddać do 100 kg gałęzi i krzewów oraz bez
ograniczeń odpady biodegradowalne (skoszoną trawę, liście, igły
sosnowe, zasuszone kwiaty, chwasty itp.).

INFORMACJA

Burmistrz Pieszyc informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Pieszycach do publicznej wiadomości wywieszony został wykaz:
1. lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży na rzecz
najemców,
2. 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

O remoncie ulicy Hermana w Pieszycach
17 kwietnia 2019 r. została podpisana umowa z wykonawcami „Przebudowy drogi dojazdowej do gruntów
rolnych – Stadion etap III”. Oznacza to, że w ciągu
najbliższych dni ruszy ostatni etap prac, który połączy
wybudowane wcześniej nawierzchnie asfaltowe po
stronie Pieszyc i Bielawy.
Remont obejmuje wykonanie odcinka drogi o długości 600
m. Środki, które Gmina Pieszyce pozyskała na remont, dotyczyły
remontu dróg dojazdowych do gruntów rolnych, a dodatkowo gminie
zależy na rekreacyjnym wykorzystaniu tej drogi w postaci ciągu
pieszo – rowerowego, stąd w tym miejscu wprowadzone zostały
ograniczenia ruchu, które nie dotyczą pojazdów jednośladowych,
pojazdów rolniczych, służb komunalnych i policji. Znak o takiej
treści został umieszczony przy Domu Działkowca na ul. Hermana
w Pieszycach.
Koszt przebudowy drogi wynosi blisko 290 tys. zł. Zakończenie
prac związanych z budową trzeciego etapu ulicy Hermana planowane
są do końca sierpnia 2019 r.
Mieszkańcy ulicy Hermana w rejonie stadionu dopytują również o remont drogi od stadionu do Domu Działkowca. Niedawno
opublikowany został list czytelnika portalu Doba.pl w tej sprawie,
który przedrukowujemy poniżej. Do listu odniosła się również
Burmistrz Pieszyc.
Treść listu
Jako mieszkaniec Pieszyc proszę o pomoc w uzyskaniu jednoznacznej odpowiedzi od Pani Burmistrz Doroty Koniecznej-Enozel,
kiedy będzie wykonany remont ulicy Hermana w Pieszycach?
Ulica ta była zapomniana przez poprzednie władze. Natomiast
Pani Burmistrz w kampanii wyborczej podkreślała, że zostaną
wykonane sieci oraz wykonana nawierzchnia. Niestety wykonano
jedynie kanalizację sanitarną oraz oświetlenie. Brak u nas wodociągu i kanalizacji deszczowej. Wspomnieć też należy o, że miasto
budując gazociąg do nowego obiektu na stadionie o niczym nie
poinformowało mieszkańców, którzy mogli wspólnie z miastem
wykonać przyłącza.
Należy zauważyć, że większość z nas zakupiła działki uzbrojone
od miasta.
Podczas remontu drogi Pieszyce-Bielawa stan naszej drogi szutrowej bardzo się pogorszył. Dodatkowo wszystkie prace w drodze
prowadzone były w zimie lub podczas ulew i droga została rozjeżdżona. Jej stan jest fatalny. W ostatnim czasie dokonano „zrównania
nawierzchni” ale niestety nic to nie dało a dziury są jeszcze głębsze.
W okresie jesienno - zimowym nie ma szans dostania się do domu
pieszo.
Kpiną z mieszkańców było wykonanie drogi polnej-rolnej wzdłuż
ogródków działkowych, która służy jedynie do wyścigów motorów.
Jesteśmy świadomi, że przetargi były ogłaszane ale to nie nasza
wina, że projektant rażąco zaniżył cenę inwestycji. Może warto
pozyskać środki zewnętrzne?
Czytelnik
                                     
Odpowiedź Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce
Szanowny Czytelniku,
Gmina, którą mam przywilej zarządzać, boryka się z bardzo
wieloma potrzebami, szczególnie dotyczącymi infrastruktury drogowej. Jedną z takich potrzeb jest ulica Hermana. Pragnę również
zaznaczyć, iż podobną sytuację mamy na ul. Polnej, Szkolnej, Własta,
Sportowej, Muzycznej, Truskawkowej, Widokowej na drogach gruntowych zlokalizowanych we wsi Rościszów, Piskorzów, Bratoszów i
Kamionki. Na remont czeka też ul. Kopernika, Marii Konopnickiej,
os. Górskie, ul. Świdnicka i wiele innych ulic w naszym mieście.
Sukcesywnie, w miarę posiadanych i pozyskanych środków finansowych staramy się remontować drogi w Gminie. W poprzedniej
kadencji poza wykonaniem nowych nawierzchni przygotowaliśmy
przede wszystkim dokumentację, która umożliwia nam aplikowanie

o środki zewnętrzne oraz szybkie podjęcie działań w miarę dostępnych własnych środków finansowych.
W ulicy Hermana wykonaliśmy kanalizację sanitarną oraz
oświetlenie. Przygotowujemy również projekt wodociągu, który
nie będzie zlokalizowany w drodze, więc może stanowić niezależną
inwestycję, ale jego wykonanie uzależnione będzie od zapotrzebowania mieszkańców. Posiadamy również aktualna dokumentację
wraz z pozwoleniem na budowę kanalizacji deszczowej oraz budowy
nawierzchni w ciągu tej ulicy. W roku 2017 i 2018 roku ogłosiliśmy trzy przetargi na wykonanie tej drogi, niestety każdy z nich
zdecydowanie przewyższał możliwości finansowe Gminy (oferty od
740 tys. do 950 tys. zł.), a pozyskanie finansowania zewnętrznego
na tego typu inwestycje nie było możliwe.
Budowa drogi polnej w ciągu ulicy Hermana w kierunku
Zbiornika w Bielawie realizowana jest trzyetapowo. W tym roku
kończymy ostatni trzeci etap, który połączy ostatecznie drogą
asfaltową, Bielawę z Pieszycami tworząc ciąg pieszo – rowerowy

z uwzględnieniem pojazdów rolniczych. Taki był cel i pozyskane
finansowanie. Droga ta, realizowana jest w ramach dofinansowania
dróg dojazdowych do gruntów rolnych, w którym Gmina pokrywa
jedynie część kosztów. Droga budowana jest w mniej wymagającej
technologii, w związku z czym na jej budowę wydatkowaliśmy ze
środków gminnych kwotę 385 tys. zł., a otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 315 tys. zł., wykonując odcinek 1,6 km. Nie mogliśmy otrzymać takiego dofinansowanie na 500 metrowy odcinek ul.
Hermana w części zabudowanej.
W przypadku sieci gazowniczej, inwestycja była prowadzona
przez Polską Spółkę Gazownictwa i dotyczyła poprawy bezpieczeństwa dostawy gazu do odbiorców w rejonie tzw. Osiedla Małego.
Nie ma jednak przeciwwskazań, aby mieszkańcy składając wniosek do gazowni uzyskali warunki podłączenia do sieci właśnie, w
związku z jej wykonaniem w ul. Hermana. Na etapie wykonywania
tej sieci nie było możliwości podłączenia prywatnych posesji, gdyż
nie przewidywał tego projekt budowlany wykonany przez Polską
Spółkę Gazownictwa.
Gmina Pieszyce pozyskuje w odniesieniu do budżetu rekordowe środki zewnętrzne, niestety dedykowane są one konkretnym
programom i nie zawsze udaje się pozyskać pieniądze na najbardziej
priorytetowe potrzeby Gminy i naszych mieszkańców.
Obecnie do 12 kwietnia 2019 roku przygotowujemy wniosek do
Wojewody Dolnośląskiego o dofinansowanie budowy ul. Hermana,
Piotra Własta i Sportowej w ramach Rządowego Programy Funduszu
Dróg Samorządowych, mając wielką nadzieję na otrzymanie takiej
pomocy, która umożliwi nam realizację tych zadań inwestycyjnych.
Pozyskanie środków pozwoli nam na rozpoczęcie tej inwestycji
jeszcze w roku 2019. Innej, jednoznacznej odpowiedzi nie potrafię
Czytelnikowi udzielić, zgodnie z zasadą nie obiecywania, a informowania o realnych możliwościach i szansach na wykonanie inwestycji.     
Dorota Konieczna - Enozel
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce
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Wiosenne porządki
w sołectwie Kamionki!

Strajk nadal trwa,
egzaminy bez zakłóceń

Gratuluję zaangażowania i inicjatywy Radzie Sołeckiej w
Kamionkach, radnemu i wszystkim mieszkańcom którzy, przyłączyli
się do akcji.
Jesteście wzorem do naśladowania dla innych!
Dorota Konieczna-Enozel

Od 8 kwietnia trwa ogólnopolski strajk nauczycieli.
W Pieszycach strajkują nauczyciele we wszystkich
placówkach publicznych.
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W tygodniu przed rozpoczęciem strajku Burmistrz
Dorota Konieczna – Enozel
zwołała spotkanie kryzysowe
z dyrektorami placówek oświatowych dotyczące ustalenia
zasad funkcjonowania szkoły
i przedszkola w czasie strajku
nauczycieli. W ten sposób
udało się zapewnić opiekę najbardziej potrzebującym.
Uczniowie klas I-III mogą
korzystać z opieki świetlicowej:
- Szkoła Podstawowa nr
1 im. Pieszyckiej Harcerskiej
Organizacji Podziemnej godz.
7:30-15:30 - 50 osób,
- Świetlica Środowiskowa
„Tęcza” – godz. 7:30-15:30 45 osób,
Uczniowie klas IV-VIII:
- Miejska Biblioteka Publiczna

– Centrum Kultury w Pieszycach godz. 9:00 – 16:00.
Uczniowie klas I - VIII
- Filia Miejskiej Biblioteki
Publicznej – Centrum Kultury
w Rościszowie godz. 10:00 –
17:00.
W Przedszkolu Publicznym nr 2 w budynku przy
ul. Bielawskiej opiekę nad
grupą dzieci (maksymalnie
25-osobową) sprawuje dyrektor
Barbara Pryczek. Najmłodsze
dzieci z grupy żłobkowej mają
zajęcia i opiekę wg planu.
Mimo strajku nauczycieli w
trakcie trwania egzaminu gimnazjalnego (10-12 kwietnia) i
ósmoklasisty (15-17 kwietnia),
w Pieszycach udało się je przeprowadzić bez zakłóceń.
(red.)

Internetowe Konto Pacjenta (IKP)
Ministerstwo Zdrowia i Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia uruchomiło aplikację dla
obywateli – Internetowe Konto Pacjenta (IKP).
IKP jest internetową aplikacją dostępną pod linkiem https://
pacjent.gov.pl/, dzięki której w łatwy, szybki i bezpieczny sposób
można odnaleźć informacje o swoich danych medycznych, które
dotychczas były rozproszone w różnych miejscach. Jak wynika
z informacji z resortu zdrowia aplikacja jest w trakcie rozwoju,
ale już teraz dzięki niej można odebrać i zrealizować e-receptę, a
następnie między innymi weryfikować historię zrealizowanych
recept mając tym samym dostęp np. do dawkowania jakie zalecił
lekarz czy do wykazu zakupionych w ostatnim czasie leków.
Logując się do IKP uzyskujemy również dostęp do historii
swoich wizyt, za które zapłacił Narodowy Fundusz Zdrowia, a
w przypadku rodziców również do analogicznych danych dla
swoich dzieci. Za pomocą tej aplikacji można wypełnić ankietę
zdrowego stylu życia i dowiedzieć się o możliwości skorzystania
z wybranych programów profilaktyki zdrowotnej. To tylko część
funkcjonalności, a praktycznie z każdym kwartałem będzie ich
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coraz więcej. Wkrótce w IKP będzie można sprawdzić m.in.
swoje deklaracje lekarza, pielęgniarki lub położnej podstawowej
opieki zdrowotnej.
Dostęp do IKP może uzyskać każdy za pomocą dwóch prostych kroków:
1. Założenie Profilu Zaufanego - jeżeli jeszcze nie jest założony,
2. Logowanie do IKP następuje na stronie www.pacjent.qov.pl za
pomocą Profilu Zaufanego Warto zwrócić uwagę, że logowanie do
IKP poprzez Profil Zaufany gwarantuje pełne bezpieczeństwo danych.
(opr.)

Poznaj Urząd Miasta i Gminy oraz jego pracowników
W poprzednim numerze „Gazety Pieszyckiej” rozpoczęliśmy publikacją artykułów z serii „Poznaj Urząd
Miasta i Gminy oraz jego pracowników”. W tym miesiącu przedstawiamy pracowników Referatu Dochodów
i Kasy, który znajduje się na parterze Urzędu Miasta
i Gminy w pokoju nr 2. Pracownikami Referatu są:
Ewa Sadurska, Agnieszka Drzewińska, Ilona Sowińska
i Joanna Ogórek.
Do głów nych zad ań
Referatu Dochodów należy
pozyskiwanie w pł y wów z
podatków i opłat, a w szczególności:
- w ykony wa n ie za d a ń
w y nikających z peł nienia
przez Urząd Miasta i Gminy
roli organu podatkowego w
zakresie należności będących
wpływami z:
• pod at ków ust ala nych
(podatek od nieruchomości,
podatek leśny, podatek rolny,
podatek od środków transportowych), pobierany i egzekwowany bezpośrednio przez gminę
na podstawie odrębnych ustaw.
• opłat lokalnych.
- wydawanie decyzji podatkowych,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,

- podejmowanie działań
w zakresie egzekucji administracyjnej zaległych podatków
i opłat,
- kontrolne wypełnianie
obowią z k u prawid łowego
uiszczania podatków i opłat
lokalnych,
- prowadzenie księgowości
podatkowej.

W tym referacie przyjmowane są wnioski i weryfikowane informacje i deklaracje podatkowe. Pracownicy
p r owa d z ą p o s t ę p owa n i a
podatkowe dotyczące zmiany
właściciela związane ze sprzedażą lub zakupem, darowizną

nieruchomości, zmian wynikających z ewidencji gruntów
i budynków. Zajmują się także
sprawami dotyczącymi umorzenia, odroczenia i rozłożenia
na raty podatków lokalnych,
księgują wpłaty podatków
lokalnych. Dodatkowo pracownicy weryfikują wnioski dotyczące prowadzenia

Czesi z wizytą w Gminie Pieszyce
W dniach 27 – 28 marca br. w Gminie Pieszyce
gościliśmy dzieci z Czech w ramach projektu polsko-czeskiego „Poznajmy się nawzajem!”.
Goście z zagranicy wspólnie z dziećmi z Niepublicznej
Sz ko ł y Pod st awowej w
Pieszycach mieli zagwarantowaną świetną zabawę podczas
wielu ruchowych, ale również
artystycznych zadań jakie przygotowała Miejska Biblioteka
Publiczna - Centrum Kultury.
Projekt współfinansowany
jest ze środków Europejskiego

Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państ wa w r a ma ch P rog r a mu
Interreg V-A Republika Czeska
- Polska 2014-2020 za pośrednictwem Funduszu Mikroprojektów
Euroregionu Glacensis. Projekt
nr CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_00
8/0001411 pn. ,,Poznajmy się
nawzajem!”.

SPRZEDAM DZIAŁKĘ
Rościszów, działka budowlana 48 arów. Cena 40 zł/m kw. Po więcej
informacji proszę dzwonić. Nr tel.: 693 675 530.
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spraw z zakresu pomocy de
minimis i pomocy publicznej
w podatkach i opłatach lokalnych, udzielają pisemnych
informacji na wniosek KRUS
i innych podmiotów, a także
wydają zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub
stwierdzające stan zaległości
podatkowych.
Joanna Ogórek jest kasjerem, do jej obowiązków należy
przechowywanie i zabezpieczanie gotówki w kasie, a
także przyjmowanie do kasy
wpłat podatkowych i opłat
lokalnych, opłat należnych
gminie wynikających z funkcjonowania jednostki. To właśnie u niej sołtysi dokonują
wpłat podatkowych. Kasjer
odpowiedzialny jest za terminowe przekazywanie dotacji
z budżetu Gminy, jak również odprowadzanie wpłat do
Urzędu Wojewódzkiego należnych dla budżetu państwa, jego
zadaniem jest sporządzanie
raportów kasowych z dochodów, wydatków, wpłat z tytułu
wadiów i innych należności
gminnych.
(red.)
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OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIESZYCE
z dnia 18 kwietnia 2019 r.
Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684) w związku z Postanowieniem nr 85/2019 Komisarza
Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Mieście Pieszyce i Postanowieniem nr 101/2019
Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie podziału Miasta Pieszyce na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów,
granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych, Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania,
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Parlamentu
Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. :
Nr obwodu
głosowania
1

2

3

4

5

6

6
7

8

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej
Boczna, Dolna, Dworcowa Dolna, Nadbrzeżna nieparzyste: 9 - 21, parzyste: 14 - 40B i od 41 do końca,
Niepubliczna Szkoła PodstawowaStefana Okrzei, Parkowa, Rolna, Skowronkowa, Stara, Stawowa nieparzyste: 1 - 9; parzyste: 2 - 12, Świdnicka Stowarzyszenie Nauczyciele Dzieciom,
ul. Świdnicka 53, 58-250 Pieszyce
nieparzyste: 15 - 17 i od 18 do końca
Zespół Szkół im Ks. Dzierżonia,
Tadeusza Kościuszki 1 - 8, 10, nieparzyste: 17 - 19, od 20 do końca, Martwa, Nadbrzeżna 1 - 8a, parzyste:
Budynek B (łącznik), ul. Mickiewicza 1,
10 - 12, Piskorzowska, Henryka Sienkiewicza, Świdnicka 1 - 14, 16, Kościelna, Adama Mickiewicza, Księdza
58-250 Pieszyce
Emila Pagacza, 3 Maja, Mikołaja Kopernika 1 - 46, Plac Kombatantów, Zamkowa 1 - 19, nieparzyste 21 - 33,
Lokal
dostosowany
do potrzeb
Spacerowa nieparzyste 1 - 3, Polna, Sanatoryjna
wyborców niepełnosprawnych
Bielawska, Henryka Biernackiego, Tadeusza Kościuszki nieparzyste: 9 - 11b, 12 - 16, 18, Królowej Jadwigi, ks.
Szkoła Podstawowa Nr 1,
Prał. Franciszka Bieleckiego, Muzyczna, Obywatelska, Ogrodowa 2 - 100, Piotra Własta, Przyrodnicza, Sportowa,
ul. Ogrodowa 23, 58-250 Pieszyce
Truskawkowa, 1 Maja, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Bolka Świdnickiego, Botwinowa, Henryka
Lokal dostosowany do potrzeb
Brodatego, Henryka Pobożnego, Kazimierza Wielkiego, Marii Konopnickiej, Mieszka I, Piastowska, Poziomkowa,
wyborców niepełnosprawnych
Władysława Hermana, Władysława Łokietka, Ziemomysła, Modrzewiowa, Świerkowa, Sosnowa
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Mikołaja Kopernika od 47 do końca, Tkacka, Zamkowa parzyste: 20 - 32, i od 34 do końca, Dworcowa Górna,
ul. Kopernika 124, 58-250 Pieszyce
Krótka, Kuźnicka, Ogrodowa od 111 do końca, Cicha, Lipowa, Osiedle Górskie, Rybacka, Różana, Widokowa,
Lokal dostosowany do potrzeb
Radosna
wyborców niepełnosprawnych
Sala Sołecka, Kamionki 60,
58-250 Pieszyce
Kamionki
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Sala Sołecka, Piskorzów 48d,
58-250 Pieszyce
Piskorzów, Bratoszów, ul. Stawowa nieparzyste: od 11 do końca; parzyste: od 14 do końca
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Filia Miejskiej Biblioteki PublicznejCentrum Kultury w Pieszycach,
Rościszów 51a, 58-250 Pieszyce
Rościszów, ul. Spacerowa parzyste: od 2 do końca; nieparzyste: od 5 do końca, Lasocin, Podolin, Potoczek
Lokal dostosowany do potrzeb
wyborców niepełnosprawnych
Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc
Specjalistyczny Szpital Chorób Płuc w Rościszowie
w Rościszowie, Rościszów 11,
58-250 Pieszyce
Granice obwodu głosowania

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy
posiadający orzeczenie organu rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien zostać zgłoszony do Komisarza Wyborczego w Wałbrzychu II najpóźniej do dnia
13 maja 2019 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie
o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu
rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów;
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce najpóźniej do dnia 17
maja 2019 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 26 maja 2019 r. od godz. 700 do godz. 2100.
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce
/-/ Dorota Konieczna-Enözel
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Premia lotna na ul. Bielawskiej
Tradycyjnie już, rozgrywany w maju wyścig kolarski CCC Tour Grody Piastowskie, również w tym roku
zawita do Pieszyc.
Kolorowy peleton przejedzie ulicami miasta dwukrotnie w
niedzielę 12 maja. Podobnie jak w latach ubiegłych, w Pieszycach
zlokalizowana będzie premia lotna, choć tym razem znajdować
się ona będzie na ul. Bielawskiej, na której zawodnicy pojawią
się podczas drugiego przejazdu. Będzie to już 139 km IV etapu
Nowa Ruda - Dzierżoniów, który łącznie liczył będzie 145 km.
Zachęcamy i zapraszamy do kibicowania!
(red.)

Zapraszamy
na Bieg Włókniarza
Tegoroczny Bieg Włókniarza odbędzie
się w sobotę 27 kwietnia. Uczestnicy
ponownie wystartują z Przełęczy Jugowskiej i pokonają dystans do Koziego Siodła.
Bieg odbędzie się w formie biegu górskiego,
jednak zachęcamy do udziału również osoby
uprawiające nordic walking. Zapisy do udziału w
zawodach zostały zamknięte 25 kwietnia 2019 r.,
ale zapraszamy Państwa do aktywnego rozpoczęcia
majówki 2019 i uczestnictwa w zawodach również
w formie kibiców.
Start zawodów odbędzie się na trasie narciarskiej Niedźwiedź o godzinie 11:00.
(red.)

Przed nami 47. Rajd Świdnicki-Krause
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W weekend
27 – 28 kwietnia
odbędzie się 47.
Rajd Świdnicki-Krause – pierwsza runda Rajdowych Samochodowych
Mistrzostw Polski i inauguracji Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski w 2019 roku.
W tym roku kibice i mieszkańcy będą mogli podziwiać rywalizację zawodników m.in. na odcinkach specjalnych Rościszów
– Walim i Kamionki – Walim, a w Pieszycach na ul. Mickiewicza
zlokalizowana będzie strefa tankowania.

HARMONOGRAM RAJDU
sobota, 27 kwietnia 2019 r.
Ceremonia Startu – Świdnica, Rynek		
OS 1 Świdnica – Super OS		
OS 2 Rościszów – Walim		
Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Śląska 35
18:42
OS 3 Świdnica – Super OS		

15:30
17:03
17:45
19:27
19:15

niedziela, 28 kwietnia 2019 r.
Start – serwis/wyjazd		
Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Śląska 35
7:30
OS 4/7 Kamionki – Walim 1 / 2
8:27
OS 5/8 Wolibórz – Jodłownik 1 / 2
9:48
OS 6/9 Walim (x1) – Zagórze 1 / 2 (Power Stage)
10:36
Ceremonia Mety – Świdnica, Rynek		

7:30
11:49
13:01
14:22
15:10
16:20
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