Badali rozwój gospodarczy regionu Fotowoltaika wkroczy do Pieszyc
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz
samorząd Dolnego Śląska prowadzi ścisłą współpracę
dotyczącą realizacji projektów rozwojowych, mieszczących się w sferach: gospodarczej, społecznej i środowiskowej, oddziałujących na spójność Dolnego Śląska
m.in. poprzez pobudzanie inicjatyw oddolnych, rozwój
przedsiębiorczości i sieci współpracy.
W ramach współpracy jednym z pierwszych projektów jest
„Szkoła Liderów Lokalnych”. To nowy projekt dydaktyczny
Centrum Badawczo-Rozwojowego Samorządu Terytorialnego UE
we Wrocławiu. 18 studentów z różnych wydziałów UE pracowało
w 3-osobowych grupach pod opieką tutorów. Słuchacze przeszli
szkolenia z umiejętności komunikacji, negocjacji, prezentowania
swojego stanowiska, testy kompetencji liderskich, skorzystali z
wyjazdów studialnych, gdzie rozwiązywali wyzwanie wskazane
przez władze gminy i przygotowywali raport prezentowany na
konferencji podsumowującej. Do projektu m.in. zaproszona została
również Gmina Pieszyce. Troje studentów, którzy w poniedziałek 7
maja spotkali się z burmistrz Pieszyc - Dorotą Konieczną-Enozel,
badali rozwój gospodarczy regionu pod kątem budowy wyciągu
narciarskiego na Wielką Sowę, a konkretnie - czy taka inwestycja
przyniesie pożądany efekt.
(red.)

Promocja najnowszej książki
Zdzisława Maciejewskiego
Początkiem maja odbyła się promocja najnowszej
książki Zdzisława Maciejewskiego. To już ósma publikacja pana Zdzisława, w której opisuje losy mieszkańców
Pieszyc. Na promocję zostali zaproszeni honorowi
goście: panie, którym pan Zdzisław poświęcił karty
tej książki.
Tym razem czytelnik zapozna się z losami małej Ani, która
nagle znalazła się sama pośród
bezkresnych lasów Syberii,
bowiem oboje rodzice ciężko
zachorowali i zostali zabrani
do „balnicy”. Poznamy dzieje
polskiego policjanta - żołnierza AK ratującego rodzinę
żydowską, który walczył w
Powstaniu Warszawskim i
był więźniem obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie.
Małego Tadeusza, przewożącego partyzantom obok posterunku niemieckiego ukrytą pod
słomą amunicję. Żołnierza
generała Andersa walczącego o
wyzwolenie Bolonii i etos życia
górali z Podkarpacia, którzy

szukali swojego miejsca na
świecie w naszych Pieszycach.
Zapraszamy do lektury!
(opr.)
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1 mln 250 tys. zł trafi niebawem do mieszkańców
Gminy Pieszyce. Unijne środki zostaną przeznaczone
na montaż instalacji fotowoltaicznych. W najbliższych
miesiącach 34 rodziny będą mogły korzystać z prądu
wytwarzanego przez promienie słoneczne.
Wysokość dofinansowania w tym projekcie wynosi aż 85%
kosztów kwalifikowanych. Granty na montaż instalacji fotowoltaicznych przyzwane są w ramach projektu partnerskiego
„Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie
wybranych gmin Dolnego Śląska”.
Fotowoltaika, a właściwie panele fotowoltaiczne zamieniają
energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Zestaw
fotowoltaiczny przyłączany zostaje do obecnej instalacji elektrycznej budynku. Mamy po prostu tańszy prąd w naszych gniazdkach.
Ze względu na niższą cenę prądu, można wykorzystać go do ogrzewania wody i domu. Uzyskaną energię elektryczną można zużywać
na bieżąco, magazynować lub odsyłać nadwyżkę do elektrowni - w
zależności od rodzaju instalacji fotowoltaicznej.
(red.)/dzierzoniow.pl

OGŁOSZENIA ZGM
1. Sprzedam w Pieszycach dom 2-rodzinny – 9 pomieszczeń do
remontu – dach, okna (parter), drzwi, podłogi. Dom bezczynszowy. Ogród
przed domem i okalający dom – 2,5 ara. Cicha, spokojna okolica, las, łąki,
dobra komunikacja, sklepy, przystanek autobusowy. Możliwość podłączenia
się do studzienki i kanalizacyjnej. Woda, prąd, gaz. Atrakcyjna cena – do
negocjacji. Tel.: 602 – 138 – 276, 606 – 187 – 487.
2. Zamienię mieszkanie komunalne położone w Pieszycach o pow.
29,05 m² po remoncie na większe położone w Pieszycach lub Dzierżoniowie.
Możliwość dopłaty. Telefon kontaktowy 534-361-031 lub 726-396-471.
3. Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 29,82 m² położone na
parterze przy ulicy Kopernika na większe. Mieszkanie jest po remoncie i
składa się z 2 pokoi, kuchni i łazienki. Telefon kontaktowy 667-747-768.
4. Zamienię mieszkanie położone na parterze przy ulicy Kopernika o
pow. 31,21 m². Telefon kontaktowy 667-544-077.
5. Sprzedam pół domu do remontu w Rościszowie. Możliwość
zamiany na mieszkanie. Telefon kontaktowy 663-620-474.
6. Zamienię mieszkanie komunalne położone na I piętrze o pow.
17,49 m ² na większe – może być ze spłatą zadłużenia. Telefon 535-306-671.
7. Zamienię mieszkanie komunalne położone na parterze o pow.
27,56 m2 na większe położone w Pieszycach (do remontu lub zadłużone).
Telefon kontaktowy 537-251-839.
8. Sprzedam mieszkanie własnościowe słoneczne i ekonomiczne
w centrum Pieszyc ( w pobliżu sklepu Netto) na I piętrze. Powierzchnia
wynosi 32,88 m² ( kuchnia – 11,64 m² i pokój otwarty na przedpokój –
21,24 m². W mieszkaniu instalacja wodno- kanalizacyjna, elektryczna i gaz
przewodowy. Mieszkanie wymaga remontu. Cena korzystna, do negocjacji.
Tel.606-210-220.
9. Zamienię mieszkanie komunalne położone na I piętrze o
powierzchni 50,79 m2 , 2 pokoje, kuchnia, łazienka o pow. 9 m 2, c.o. na
mniejsze o podobnym standardzie. Kontakt: 726-045-070.
10. Sprzedam mieszkanie własnościowe przy ul. Kościuszki położone
na I piętrze o pow. 40,32m2 składające się z 2 pokoi, kuchni, toalety lub
zamienię na mieszkanie 3-pokojowe z balkonem, ogródkiem lub mały dom.
Telefon kontaktowy 781-751-174.
11. Sprzedam mieszkanie własnościowe w Kamionkach położone na
II piętrze o pow. 60 m2. Telefon kontaktowy 722-156-221.
12. Sprzedam mieszkanie własnościowe w Piskorzowie położone na
parterze o pow. 34,02 m2. Telefon kontaktowy 723-336-816, 519-599-663.
13. Sprzedam działkę budowlaną: w Rościszowie 48 arów. Telefon
504-755-740.
14. Sprzedam garaż murowany przy ul. Ogrodowej w Pieszycach (przy
wieżowcach).25m2 . Cena do uzgodnienia . Telefon. 887-419-915.
15. Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 40 m2 położone na II
piętrze na mieszkanie położone na parterze (wyremontowane). Lokal,
który użytkuję znajduje się przy ul. Kopernika jest po remoncie. Telefon
kontaktowy. 535-747-333.
16. Sprzedam mieszkanie przy ulicy Kopernika, położone na parterze
o pow. 63,24 m2. Telefon kontaktowy 509-908-215.
17. Sprzedam działki budowlane w Piskorzowie (za leśniczówką i
naprzeciwko sklepu ABC). Telefon 697-459-898.
18. Zamienię mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka w sumie 52 m2.
Telefon 605-728-783.
19. Zamienię mieszkanie komunalne 28 m2 (2 pokoje w tym jeden z
aneksem kuchennym) przedpokój, łazienka. Ogrzewanie piecem kominkowym z DGP. Do mieszkania piękny duży ogród oraz 2 komórki. Mieszkanie
położone na parterze w cichej i spokojnej okolicy - Pieszyce mostek. Zamiana
na większe min. 45 m2, położone w Pieszycach (najlepiej na parterze). Więcej
informacji tel: 669-326-020, 665-576-625.
20. Zamienię mieszkanie komunalne 63m2 w centrum miasta Bielawie
(parter) do kapitalnego remontu. Na mniejsze w Pieszycach (parter) po
remoncie. Więcej informacji pod nr tel. 534 570 385
21. Zamienię mieszkanie własnościowe w Dzierżoniowie 1 pokój z kuchnią, łazienką i przedpokój 26,5m² po kapitalnym remoncie, centralne gazowe
zamienię mieszkanie na większe, może być Pieszyce, Rościszów lub Kamionki.
Mieszkanie może być do remontu i czynszowe. Tel. kontaktowy: 607-769-300.
22. 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.
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.

SÓWKI na zawodach
w Lewinie Kłodzkim
W dniu 9 czerwca w Lewinie Kłodzkim odbył się
XVIII Międzynarodowy Turniej Zapaśniczy z okazji Dnia
Dziecka dziewcząt oraz chłopców w stylu wolnym. W
zmaganiach uczestniczyło 100 zawodników z 10 klubów.
SOWĘ Pieszyce reprezentowały: Wiktoria Szeliga,
Milena Sawka, Natalia Zając.
Najlepiej zaprezentowały
się Wiktoria Szeliga 46 kg i
Milena Sawka 50 kg, które
wywalczyły złote medale w
zawodach. Wiktoria Szeliga
została wyróżniona statuetka

za piękne walki. Srebrny krążek
zdobyła Natalia Zając 62 kg.
Dzień wcześniej w piątek
SÓWKI wykonywały pokazy
zapaśnicze i akrobatyczne
w Szkole Podstawowej Nr 1
w Pieszycach z okazji Dnia
Sportu 2018.

Zawody strażackie w Piskorzowie
W sobotę 26 maja w Piskorzowie odbyły się zawody
strażackie. W zmaganiach sportowych uczestniczyły
zastępy OSP z całego powiatu dzierżoniowskiego. A
oto wyniki:
Dziewczęta młodsze 12-15 lat:
1. OSP Mościsko
2. OSP Ostroszowice
Chłopcy młodsi 12-15 lat:
1. OSP Piskorzów
2. OSP Ostroszowice
Chłopcy starsi 15-18 lat:
1. OSP Piskorzów

Seniorzy:
1. OSP Przerzeczyn Zdrój
2. OSP Ligota Wielka
3. OSP Piskorzów
4. OSP Ostroszowice
5. OSP Oleszna
6. OSP Jaźwina
7. OSP Bielawa
8. OSP Piława Dolna
9. OSP Piława Górna

Mistrzostwa o puchar Koła PZW Pieszyce
Wyniki zawodów:
Juniorzy:
• 1 miejsce - Adrian Kulewicz
(0.390 kg)
• 2 miejsce - Dawid
Stachowski (0.260 kg)
• 3 miejsce - Robert Parkitny
(0.110 kg)
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Seniorzy:
• 1 miejsce - Jan Stankiewicz
(10.950 kg)
• 2 miejsce - Marek Krawczyk
(5.640 kg)
• 3 miejsce - Wojciech Kindel
(4.650 kg)

