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Jarosław Jach. Pieszyczanin w kadrze narodowej!
Jarosław Jach, pieszyczanin, który swoją przygodę z
piłką rozpoczynał w MKS Pogoń Pieszyce, został powołany przez trenera Adama Nawałkę do kadry Narodowej.
To olbrzymi sukces Jarka i pieszyckiej piłki nożnej.
Jarek zgrał w towarzyskich meczach z Urugwajem na
Stadionie Narodowym w Warszawie i Meksykiem na Stadionie
Energa w Gdańsku. Mecz z Urugwajem zakończył się remisem 0:0, natomiast Meksyk strzelił nam jedną bramkę.
Na temat gry Jarka padło wiele ciepłych i dobrych słów od kolegów z drużyny i ekspertów ze środowiska piłki nożnej.
Gratulujemy Jarkowi takiego rozwoju kariery, gratulujemy
rodzicom i trenerom, którzy przyczynili się do sukcesu Jarka!
(red.)

A oto kilka wybranych opinii na temat
gry Jarka w dwóch ostatnich meczach

- Jestem zadowolony. Jarek rozegrał całe spotkanie, miał wiele
bardzo dobrych interwencji, prezentował się naprawdę dobrze.
Ciekawy zawodnik, będzie na pewno miał szanse w przyszłości
– zapowiedział Adam Nawałka.
Sport.onet.pl

W meczach z Urugwajem (0:0) i Meksykiem (0:1) zagrał
po 90 minut i spisał się bardzo dobrze. Obrońca Zagłębia Lubin
Jarosław Jach (23 l.) niespodziewanie stał się poważnym kandydatem do wyjazdu na mundial. Marzy by w Rosji spotkać
słynnego Neymara (25 l.). - Ciągle słyszę, że jestem do niego
bardzo podobny – mówi nam Jach.
Super Express: - Czujesz się największym wygranym tego
zgrupowania?
Jarosław Jach: - Nie. Czuję za to, że wycisnąłem z niego maksa.
Zagrałem dwa pełne mecze, czego się absolutnie nie spodziewałem.
Prezentowałem solidny poziom i dałem trenerowi sygnał, że jestem
gotowy do tego, by podjąć walkę o wyjazd na mistrzostwa świata.
Sport.se.pl
Solidny w defensywie, aktywny w ofensywie - tak w telegraficznym skrócie można scharakteryzować występ Jarosława
Jacha, bo poza należytym wykonywaniem zadań defensywnych,
często stwarzał pod bramką rywali zagrożenie większe niż nasi
piłkarze atakujący. Kilka razy uderzał głową, wykorzystywał swój
wzrost i umiejętności gry w powietrzu, gdzie nie dawał najmniejszych szans Jose Marii Gimenezowi i Mauricio Lemosowi.
Sport.pl
Patrząc na ostatnie występy Jarosława Jacha w barwach Zagłębia
Lubin wielu kibiców pukało się w głowę na wieść o wystawieniu
go do gry w podstawowej „11” na mecze pierwszej reprezentacji.
23-latek pokazał się jednak z dobrej strony, zwłaszcza w spotkaniu z Urugwajem, który był jego debiutem w kadrze. Imponował
nie tylko grą w powietrzu, ale także przy rozgrywaniu piłki.
Choć przeciwko Meksykowi było trochę gorzej wydaje się, że
wskoczył na pozycję pierwszego zmiennika Pazdana lub Glika.
Sportowe fakty.wp.pl
Jarosław Jach. Największy wygrany listopadowego zgrupowania reprezentacji Polski. Lewonożny obrońca Zagłębia Lubin
udowodnił, że świetnie gra głową, a do tego potrafi skutecznie wyprowadzać piłkę z własnej połowy. Nawałka szukał takiego zawodnika.
Sport.pl

fot. TVP1

fot. Eastnews.pl

fot. TVP1

W pierwszym, listopadowym meczu reprezentacji Polski
- największe odkrycie. Również solidny punkt defensywy.
Niczego nie popsuł, sprawiał wrażenie zawodnika, któremu nie
drżą nogi, wychodząc na murawę w biało-czerwonym stroju.

Bez dwóch zdań największy wygrany ostatniego w 2017 roku
zgrupowania polskiej kadry.
Sportowefakty.wp.pl

Akcja „ZIMA 2017/2018”
Na dworze coraz zimniej, a to czas kiedy należy
zwrócić większą uwagę na osoby potrzebujące. 7 listopada 2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Pieszycach
odbyło się spotkanie inicjujące akcję „ZIMA 2017/2018”
w czasie którego ustalono przebieg akcji.
W spotkaniu udział wzięli:
Zastępca Burmistrza Miasta i
Gminy Pieszyce – Krzysztof
Galiak, Kierownik Ośrodka
Pomocy Społecznej w Pieszycach – Teresa Kwiatek, Kierownik Referatu ds. Zarządzania
Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obronnych – Andrzej
Zwierzyna, Przedstawiciele
Posterunku Policji w Pieszycach, Kierownik Posterunku
– Grzegorz Długaszewski,
Dzielnicowi Jerzy Pohyl oraz
Rafał Parkitny i Dyrektor
Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej – Dariusz Rusek. Na
spotkaniu ustalono liczbę osób
bezdomnych, którym należy
zagwarantować pomoc. Ośro-

dek Pomocy Społecznej w Pieszycach zadeklarował dostarczanie ciepłych posiłków, ubrań,
węgla na opał i ogólną opiekę
nad osobami bezdomnymi.
W związku ze spadkiem
temperatury w okresie zimowym prosimy Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na
sytuację osób bezdomnych,
samotnych i starszych. Pomóc
mogą Państwo poprzez zgłaszanie miejsc przebywania
osób bezdomnych oraz w
innych przypadkach, w których widoczna jest potrzeba
udzielenia schronienia, odzieży
lub ciepłego posiłku.
(red.)

Adresy oraz telefony instytucji do których można
kierować zgłoszenia o potrzebie pomocy:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach
Ul. Kopernika 124, tel. 74 836 52 45
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Urząd Miasta i Gminy Pieszyce
Referat ds. Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych
i Obronnych, Ul. Kościuszki 2
tel. 74 836 54 64 (w godzinach pracy Urzędu Miasta
i Gminy), tel. 693 607 581 (całodobowo)
Posterunek Policji w Pieszycach
Ul. Kościuszki 18a, tel. 74 836 53 07

„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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Drukarnia IMAGE,
58-250 Pieszyce, Bratoszów 24,
tel. /fax 74 836 90 38,
biuro@imagedrukarnia. pl
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OŚWIADCZENIE BURMISTRZA
W SPRAWIE BUDOWY
PIESZYCKIEGO PANTEONU PAMIĘCI
Ostatnio kontrowersje wzbudza projekt budowy
Pieszyckiego Panteonu Pamięci. Pragnę więc po raz
kolejny przypomnieć Państwu, że jest to inicjatywa
oddolna, społeczna i nie związana z działaniami Urzędu
Miasta i Gminy Pieszyce.
Pomysłodawcą budowy panteonu jest Stowarzyszenie Gór
Sowich „Pasjonat”, które prowadzi szeroką działalność społeczną
również w dziedzinie szerzenia
i zachowania naszej historii, a
kontynuuje Społeczny Komitet
Budowy Miejsca Pamięci złożony
z przedstawicieli różnych grup
naszego społeczeństwa. Pomnik ten
powstać ma wyłącznie z datków i
środków pozyskanych ze źródeł
zewnętrznych. Gmina użyczyła
wyłącznie miejsca, na którym ten
panteon pamięci ma powstać.
Gmina od wielu lat wspiera
finansowo bardzo wiele różnych
stowarzyszeń, przeznaczając w
budżecie miasta kwotę około 250
tys. złotych rocznie. Są to m.in.:
kluby piłkarskie, zapaśnicze,
sekcje piłki siatkowej, Związek
Hodowców Gołębi Pocztowych,
Polski Związek Wędkarski, Związek Kombatantów RP i Byłych
Więźniów Politycznych, Związek
Emerytów, Rencistów i Inwalidów, pieszyckie parafie, zakon
sióstr salezjanek, świetlica środowiskowa dla dzieci, Związek
Harcerstwa oraz wiele imprez
sportowych w tym m.in.: rowerowych, piłkarskich, zapaśniczych,
rajdów samochodowych, turystycznych a także patriotycznych i
historycznych. Są to organizacje i
wydarzenia bardzo zróżnicowane
i nie każdy w naszym mieście
identyfikuje się z ich działalnością
czy organizacją, ale zadaniem
Gminy jest właśnie wspieranie tej
różnorodnej działalności, która jest
odpowiedzią na przeróżne zainteresowania oraz pasje naszych
mieszkańców. Wspieramy remont
polskich grobów na Ukrainie, ale
dbamy też o stare poniemieckie
cmentarze na terenie naszej gminy,
bo jesteśmy odpowiedzialni i świadomi naszej historii.

Podobnie jest z budową panteonu pamięci. Naszym zadaniem
i obowiązkiem jest wspieranie
takich inicjatyw. Pomysł jego
budowy jest odpowiedzią na
potrzebę podkreślenia wielokulturowości i bogatej historii naszego
miasta oraz zaakcentowanie 100
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległości. Jako Burmistrz
wszystkich pieszyczan nie mogę
nie pozwolić na realizację tego
projektu, podkreślając raz jeszcze
fakt, że realizowany jest on bez
udziału środków z budżetu gminy.
Wielokrotnie też w swoich
wypowiedziach podkreślam
konieczność budowania lokalnego
patriotyzmu i wspólnej odpowiedzialności za nasze miasto, bo
tylko świadome społeczeństwo
zadba o to, co udaje nam się
budować w ciągu ostatnich lat.
Codziennie stoimy przed wyzwaniem tworzenia naszej wspólnej,
dojrzałej tożsamości lokalnej.
Takiej, w której zachowana będzie
równowaga pomiędzy różnorodnością, a spójnością, którą tworzyć
będą wszyscy nasi mieszkańcy,
wszyscy obywatele. Tylko wówczas będziemy w stanie wejść na
właściwą ścieżkę rozwoju społeczeństwa i wspólnoty, w której
tożsamość integruje, a nie dzieli,
w której historia jest doświadczeniem, a nie skazą, w której sąsiad
jest przyjacielem, a nie wrogiem, a
miasto jest domem o który się dba.
Dlatego przy około 30 mln
zł, które w ciągu kadencji inwestujemy w mieście w infrastrukturę, prawie 1 mln zł stanowią
zewnętrzne środki przeznaczone
na tzw. działania miękkie, które
pomagają nam uczyć się bycia
wspólnotą. Dla mnie jako Burmistrza to tak samo ważne, jak przysłowiowe łatanie dziur w drodze.
Dorota Konieczna-Enozel
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce

Dla lepszych warunków
dzieci i młodzieży
Umowa na budowę demonstracyjnego obiektu
socjalno-szatniowego w Pieszycach podpisana została
na początku listopada 2017 r. Obiekt powstanie w systemie zaprojektuj i wybuduj.
Oznacza to, że zadaniem
wykonawcy będzie nie tylko
przeprowadzenie prac budowlanych, ale także wykonanie dokumentacji projektowej, zawierającej m.in. projekt budowlany
wraz z uzyskaniem pozwolenia
na budowę, wykonanie robót
budowlanych, zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową
oraz uzyskanie pozwolenie na
użytkowanie obiektu.
Skąd decyzja o budowie
obiektu? – Ta decyzja wynika
z fatalnego stanu technicznego
obecnego budynku. Doraźne
prace remontowe nie mają

żadnego sensu – tł umaczy
bu r mist rz Piesz yc Dorota
Konieczna – Enozel. – Dlatego w porozumieniu z zarządem
klubu MKS Pogoń Pieszyce
podjęliśmy działania zmierzające do poprawienia warunków z jakich korzystają przede
wszystkim nasze dzieci. Budynek w sezonie letnim obsługiwał
będzie także użytkowników
basenu miejskiego.
Inwestycja zostanie w dużej
mierze przeprowadzona z pozyskanych środków zewnętrznych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Podziękowanie
Świetlica Środowiskowa
„Tęcza” pragnie złożyć serdeczne podziękowania firmie
Henkel Polska Operations Sp.
z o.o za sfinansowanie zakupu
wyposażenia, sprzętu sportowego oraz pomocy dydaktycznych na kwotę 13 301,12 zł,
które będą wspierały nas w
procesie pomocy dzieciom,
pozwolą skuteczniej i efektywniej prowadzić proces
opiekuńczo – wychowawczy. Podziękowania kierujemy
również do Księdza Prałata
Edwarda Dzika, proboszcza
parafii pw. św. Antoniego w
Pieszycach za współpracę i
pomoc.
Dzięki hojności firmy
HENKEL oraz zrozumieniu
roli jaką pełni nasza świetlica
w środowisku lokalnym na twa-

rzach naszych dzieci pojawił
się uśmiech. Czas spędzony w
świetlicy jest dla nich czasem
niezwykłym, ponieważ mogą
tu choć na chwilę zapomnieć o
swoich codziennych troskach
i problemach. Dla każdego
dziecka jest to czas niezapomnianych wrażeń, przyjaźni,
nauki nowych umiejętności i
rozwijania zainteresowań, ale
przede wszystkim czas radości
i zabawy.
Dzięki wsparciu jakie
otrzymaliśmy każde dziecko w
naszej świetlicy może spędzać
czas wolny w wybrany przez
siebie sposób.
Wdzięczni za dobre serce
i pamięć, w imieniu dzieci,
serdecznie dziękujemy.

RPO WD 2014-2020. Gmina
z własnego budżetu dołoży do
budowy około 500 tys. złotych.
Założenie budowy obiektu
demonstracyjnego wynika z
zamiaru racjonalnego wykorzystania energii niezbędnej do
jego funkcjonowania. Będzie
to możliwe dzięki zwiększeniu
efektywności energetycznej
budynku. Efektem inwestycji
w takim rozwiązaniu będzie
zatem obniżenie kosztów eks-

ploatacji obiektu użyteczności publicznej m.in. poprzez
zmniejszenie kosztów ogrzewania, podniesienie komfortu
jego użytkowników, a także
ochrona środowiska naturalnego, poprzez zmniejszenie
zużycia paliw.
Prace budowlane powinny
zostać zakończone do 1 października 2018 r. Koszt inwestycji to blisko 2 500 000 złotych.
(red.)

Szanowni Mieszkańcy
ul. Naftalego Botwina!
Ustawa z dnia 1 kwietnia
2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego
ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
(Dz.U. 2016 poz.744) nałożyła
określone obowiązki na władze
gminy, polegające m.in. na
dokonaniu zmian nazw ulic gloryfikujących systemy totalitarne.
Zadanie to zostało wykonane przez Radę Miejską w
Pieszycach w drodze podjętej uchwały: Uchwała Rady
Miejskiej w Pieszycach Nr
XXXVII/265/2017 z dnia 25
października 2017 roku opublikowana w Dz.U. Woj. Dol.
w dniu 31 października 2017r.
pod poz. 4431 (zmiana nazwy
ulicy z ,,Naftalego Botwina”
na nazwę: ,,Botwinowa”).
Pragnę Państwa poinformować, że w ramach dokonanej
zmiany administracyjnej

NIE TRZEBA WYMIENIAĆ DOKUMENTÓW
OSOBISTYCH
Zgodnie z powyżej przytoczoną ustawą z 1 kwietnia
2016 r. mieszkańcy nie mają
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obowiązku wymiany dokumentów. Wszystkie dokumenty
zawierające starą nazwę ulicy
(dowody osobiste, prawa jazdy
itp.) zachowują swoją ważność
do upływu terminu na jaki
zostały wystawione. Stwierdza
to jednoznacznie art. 5 ust. 2
tejże ustawy.
Zmiana nazwy ulicy nie
powinna też rodzić problemów
z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres.

NIE MA OPŁAT ZA
ZMIANY W KSIĘGACH
WIECZYSTYCH,
REJESTRACH
i EWIDENCJACH
Zgodnie z art. 5. ustęp 1
przytoczonej ustawy z 1 kwietnia 2016r., pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne
w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych
oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany
nazwy dokonanej na podstawie
ustawy są wolne od opłat.
Burmistrz
Miasta i Gminy Pieszyce
/-/Dorota Konieczna-Enözel
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Pieszyckie sukcesy w Sudeckich Kryształach

gach, choć elementom współczesnym, jak łazienka i kuchnia – nie odmówiliśmy tego,

nierzy Luftwaffe podczas tej największej, a teraz patrzy na Dom
Tkacza i jego gości: architektów,
biegaczy, fotografów, wędrowców
z duszami odkrywców.
To nie jedyny pieszycki
sukces w plebiscycie. Gmina
Pieszyce wraz ze współorganizatorami – firmą XC4U oraz MT-

co im w XXI wieku należne.
Nie przygotowujemy posiłków, ale do Waszej dyspozycji
pozostaje dobrze wyposażona
kuchnia i klimatyczna jadalnia,
gdzie na ceramice z Bolesławca
jadają duchy tkaczy. Zapraszamy
do Rościszowa, pod oko Wielkiej
Sowy, która widziała dolnośląski
bunt tkaczy w 1844 roku, setki
zachwyconych kuracjuszy między
dwiema wojnami, rannych żoł-

-SPORT otrzymała wyróżnienie
za organizację zawodów pn.
Uphill Gór Sowich. Nagrodę odebrał zastępca burmistrza Pieszyc
– Krzysztof Galiak. W 2017 r.
odbyła się pierwsza edycja zawodów, a organizatorzy planują kontynuować ją w kolejnych latach.
Szósta edycja plebiscytu
pokazała, że Sudecki Kryształ to
marka rozpoznawalna w całym
regionie.

Gala podsumowująca VI edycję Plebiscytu Gospodarczego „Sudeckie Kryształy”
2017. odbyła się 10 listopada 2017 r. w Trzebieszowicach. W tym roku nagrody wręczono
siedmiu kategoriach: Najlepsza Firma Odpowiedzialnego Biznesu, Najlepszy Produkt
Turystyczny, Najlepszy Produkt lub Usługa, Najlepsza Firma Rodzinna, Najlepsza
Impreza Promująca Region, Osobowość Regionu oraz Firma z wieloletnią tradycją.
W kategorii Najlepszy Produkt Turystyczny III miejsce zajął
Dom Tkacza w Rościszowie. W
Zamku na skale w Trzebieszowicach nagrodę odebrał właściciel
– Wojciech Siwiec.
Na stronie internetowej domtkacza.pl właściciele tak opisują
obiekt: W Domu Tkacza wciąż

działa krosno, są drukarskie
stemple do tkanin, a ludowe śląskie meble z dawnych wieków
nadal pełnią swoją funkcję.
Wyjęliśmy ten dom z objęć
przeszłości i płynnie wprowadziliśmy go w teraźniejszość.
Będziecie słyszeć szum potoku,
stąpać po oryginalnych podło-

W Przedszkolu Publicznym nr 2 w Pieszycach od 1
lutego 2017 realizowany jest projekt pn. „Przedszkolaki
na start” współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego.
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W zakresie 3 zadań do realizacji w ramach projektu, obecnie
funkcjonuje dodatkowa grupa
przedszkolna „Skrzaty”. Grupa
liczy 24 dzieci w wieku 3-4 lat.
Sala zabaw została wyposażona
w nowe zabawki, sprzęt i meble.
Dzieci korzystają z atrakcyjnych
zajęć edukacyjnych, ponadto
uczestniczyły w dwóch koncertach muzycznych Filharmonii
Sudeckiej organizowanych na
terenie przedszkola oraz zorganizowano dla nich wycieczkę
do Ogrodu Zoologicznego
we Wrocławiu (zapewniono
bilety wstępu i poczęstunek).
W najbliższym czasie zorganizowany zostanie wyjazd do
Dzieciolandii w Bielawie.
Dodatkowo w ramach projektu, w przedszkolu realizo-

wane są cykliczne zajęcia dodatkowe: rytmika, zajęcia teatralne,
zajęcia z przedsiębiorczości oraz
gimnastyka korekcyjna, terapia
logopedyczna i psychologiczna
dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Realizacja
projektu potrwa do 31 marca
2018 r.
Projekt współfinansowany w
ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa
Dolnośląskiego na lata
2014-2020 ze środków Unii
Europejskiej. Oś priorytetowa:
10 Edukacja, Działanie: 10.1
Zapewnienie równego dostępu
do wysokiej jakości edukacji
przedszkolnej, Poddziałanie:
10.1.1 Zapewnienie równego
dostępu do wysokiej jakości
edukacji przedszkolnej.

nr 11 (271) / 2017

fot. facebook.com/domtkacza

„Przedszkolaki na start”
- półmetek za nami

W Związku Emerytów
19 października w siedzibie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w
Pieszycach odbyło się spotkanie
z okazji „Dnia Seniora”. Na
spotkanie przybyło liczne grono
seniorów oraz zaproszeni goście.

Był poczęstunek (kiełbaski, kaszanka, ciasto, kawa,
herbata). Była również słodka
niespodzianka. Spotkanie było
bardzo udane, o czym świadczyło okazywane zadowolenie
ze strony uczestników.

ZAPISY NA WCZASY
Zarząd PZERiI w Pieszycach przyjmuje zapisy na wczasy,
które odbędą się w terminie od 4 do 14 czerwca 2018 r.
w Ustroniu Morskim. Więcej informacji w biurze Zarządu
w każdy wtorek i piątek od godz. 9:00 do 12:00.
Przewodnicząca Zarządu Elżbieta Pluta

Grudniowe śniadanie biznesowe
Burmistrz Pieszyc Dorota Konieczna-Enozel zaprasza
przedsiębiorców działających w Gminie Pieszyce na
tradycyjne śniadanie biznesowe.
- Chcę wspólnie z przedsiębiorcami porozmawiać o
mijającym roku oraz o planach
inwestycyjnych na 2018 rok
– informuje burmistrz Dorota
Konieczna – Enozel. – Wspólne
spotkanie to przede wszystkim
czas na wysłuchanie uwag
i propozycji przedsiębiorców dotyczących warunków
inwestowania w Pieszycach,
trudności, z jakimi się spotykają, ale może i propozycji,
które możemy wprowadzić,
aby usprawnić wspólne funk-

cjonowanie. To także chwila,
kiedy możemy podzielić się
swoimi działaniami i planami
na przyszłość.
Śniadanie biznesowe odbędzie się 8 grudnia 2017 r. o
godzinie 10:00 w Urzędzie
Miasta i Gminy w Pieszycach.
Serdecznie zapraszamy chętnych przedsiębiorców. Swoją
obecność proszę potwierdzić do
5 grudnia 2017 r. pod numerem
telefonu 661 607 559.
(red.)

Obowiązek odśnieżania
Przypominamy, że w trakcie zimy właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, a także osoby
faktycznie władające nieruchomością mają obowiązek
usuwania śniegu i związanego z nim zagrożenia.

Odśnieżanie chodnika

Chodnik położony wzdłuż
nieruchomości należy oczyścić
ze śniegu i lodu. Można także
posypać nawierzchnię piaskiem
i w ten sposób zapewnić bezpieczeństwo przechodniom. Za
brak odśnieżonego chodnika
grozi mandant w wysokości
100 zł.

Usuwanie śniegu
z dachu

Należy pamiętać także o
usuwaniu nadmiar śniegu zalegającego na dachu nieruchomości oraz niebezpiecznych
sopli lodowych czy też brył
śnieżnych, które stwarzają
potencjalne zagrożenie dla
innych osób.

Odśnieżanie ulic
– telefony kontaktowe

• Drogi gminne - Wykonawstwo robót drogowych –
Mieczysław Kostek. Kontakt:
74 893 75 51, kom. 604 257 544,
• Drogi powiatowe i wojewódzkie na terenie gminy –
Zakład Usług Komunalnych.
Kontakt: 74 836 53 50.
• Koordynacja odśnieżania
z ramienia Urzędu Miasta i
Gminy w Pieszycach: Henryk
Taranek – inspektor WGPRiIT –
74 836 54 88; kom. 693 607 418.

5

Przypominamy również o
zakazie parkowania pojazdu
na chodniku bez zachowania
minimalnej 1,5 m szerokości
chodnika dla pieszych. Za takie
wykroczenie grozi mandat
karny w wysokości 100 zł.
(red.)
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Siostry Martyki potwierdzają
dominację w kraju
Młode zawodniczki MULKS JUNIOR Dzierżoniów, bo o
nich mowa, Sylwia Martyka oraz Paulina Martyka kolejny
sezon kończą z sukcesami. Mieszkanki Pieszyc na co dzień
trenują zapasy pod okiem Norberta Warchoła.
Starsza z sióstr Paulina
od 2014 Reprezentuję Polskę
podczas zawodów Międzynarodowych oraz zawodów
najwyższej rangi Mistrzostwa
Europy oraz Świata. Młodsza
z sióstr Sylwia reprezentowała
Polskę w Mistrzostwach Europy
i Świata w roku 2016. W roku
2018 w Argentynie odbędą się
Młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w których dużą szansę
na udział ma Sylwia Martyka.
W roku 2017 zawodniczki
walczyły w takich krajach jak
Niemcy, Słowacja, Ukraina,
Łotwa Rumunia. W roku 2017
Paulina uczestniczyła w szkoleniu Kadry Narodowej Juniorek
oraz Kadry Olimpijskiej Seniorek. Sylwia natomiast uczestniczyła w szkoleniu Kadry Narodowej Kadetek oraz Juniorek
Młodszych.

Wyniki zawodniczek
w roku 2017:
6

Paulina Martyka – uczestniczka Mistrzostw Europy Juniorek w Zapasach, Mistrzyni Polski
Juniorek w zapasach kat. 59 kg, V
miejsce w Mistrzostwach Polski
Seniorek w zapasach kat.60kg,
Złota medalistka Pucharu Polski
Juniorek w Zapasach kat. 59kg.,
Brązowa medalistka Turnieju
Nadziei Olimpijskiej Juniorek

kat. 59 kg, Srebrna Medalistka
Mistrzostw Polski Zrzeszenia LZS
Młodzieżowcy 69kg, brązowa
medalistka Mistrzostw Polski
Juniorek w Sumo kat. 70kg.,
Srebrna medalistka Międzynarodowego Turnieju UWW Juniorek
w kat. 59 kg w Rydze. V miejsce
w Międzynarodowym Turnieju
Zapaśniczym w Bukareszcie
59kg. Mistrzyni Dolnego Śląska
Juniorek w zapasach kat. 63kg.
Sylwia Martyka – Brązowa
medalistka Mistrzostw Polski
Juniorek Młodszych w Zapasach
kat. 56Kg, Złota medalistka
Pucharu Polski Kadetek w Zapasach 56kg. Srebrna medalistka
Mistrzostw Polski Kadetek w
Sumo kat. 60kg., Złota medalistka M/n Turnieju w Frankfurcie nad Odrą 60g. Brązowy
medal w Międzynarodowym
Turnieju Zapaśniczym w Bukareszcie 56kg. Wicemistrzyni
Dolnego Śląska Juniorek w
Zapasach 55kg. Brązowa medalistka Pucharu Polski Kadetek w
Zapasach 56kg Członek Kadry
Narodowej Juniorek Młodszych
w zapasach 2016 oraz 2017.
Wielkie podziękowania dla
sponsora tytularnego dziewcząt
firmy DRG AGRO GROUP z
Tuszyna. Wspierają nas również
Urząd Miasta Dzierżoniów oraz
Domino Polska.
(opr.)

Dobre wyniki pieszyczan
W weekend 11 i 12 listopada odbył się II BSK Tech Rajd
Wikinga – IV runda Amatorskiego Rajdowego Pucharu
Ziemi Zachodniej.
Doskonałe wyniki w zawodach odnieśli pieszyczanie,
zwyciężając w dwóch najmocniejszych klasach – Mariusz
Żurawek i Paulina Badziak
(Mitsubishi Lancer) – zwycięstwo
w klasie VI oraz Dawid Figurski i Klaudia Kulczycka (Opel
Kadett) – zwycięstwo w klasie V.
Dobry wynik zanotował również Marcin Kusiak pilotowany

przez Pawła Chmielnickiego
(Skoda Fabia), który ukończył
zawody na 6 miejscu w klasie III.
W zawodach wystartował również Mariusz Majdziak, którego
pilotował pieszyczanin Grzegorz
Krzak (Toyota Celica). Mariusz i
Grzegorz dojechali na 14 miejscu
w klasie V.
Gratulujemy!
(red.), fot.: Paweł Wawrzyn

OGŁOSZENIA ZGM
1. Do sprzedania dom do remontu położony w Pieszycach
Środkowych. Dom jednopiętrowy - 9 pomieszczeń + ogród w
cenie mieszkania. Telefony do kontaktu: 693-900-299 i 570711-811.
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 534361-031 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. 40,32m 2 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 722156-221.
12. Sprzedam mieszkanie własnościowe w Piskorzowie
położone na parterze o pow. 34,02 m2. Telefon kontaktowy 723336-816, 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 m 2. Telefon kontaktowy 509-908-215.
17. Sprzedam działki budowlane w Piskorzowie (za leśniczówką i naprzeciwko sklepu ABC). Telefon 697-459-898.
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.
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Ogłoszenie o naborze nr 1/2017
Instytucja Ogłaszająca Konkurs: Oddział Terenowy Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość
w Świdnicy dalej zwana Grantodawcą
Projekt grantowy pn. „Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje
fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”
nr RPDS.03.01.00-02-0021/17
Cała dokumentacja wraz z załącznikami dotycząca
ogłoszenia o konkursie znajduje się na stronie www.
pv-projekt.pl oraz na stronach gmin partnerskich

Maksymalna wartość całkowitych wydatków
kwalifikowalnych na 1 kW mocy instalacji fotowoltaicznej wynosi 7 000,00 PLN brutto.

Projekt realizowany w partnerstwie z gminami
zwanych dalej gminami partnerskimi:

Maksymalna całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć: 7 000 PLN brutto
x 10 kW = 70 000 PLN brutto.

Gmina Miejska Bolesławiec, Gmina Miejska Dzierżoniów, Gmina Wiejska Dzierżoniów, Gmina Kąty
Wrocławskie, Gmina Kłodzko, Gmina Kobierzyce,
Gmina Krośnice, Gmina Lubin, Gmina Milicz, Gmina
Pieszyce, Gmina Siechnice, Gmina Twardogóra,
Gmina Żmigród, Gmina Żórawina.
Cel i przedmiot projektu: Celem konkursu jest
wyłonienie projektów, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celów RPO WD,
celów Działania 3.1 określonych w SZOOP RPO
WD, do których należy w szczególności zwiększenie
poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych
w województwie dolnośląskim oraz celów projektu
grantowego pn. „Regionalny Program Energetyki
Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w
budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych
gmin Dolnego Śląska”.
Grantodawca udzieli wsparcia projektom dotyczącym produkcji energii elektrycznej (wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej)
polegającym na budowie (w tym zakupie niezbędnych
urządzeń) mikroinstalacji służących wytwarzaniu
energii z OZE przez osoby fizyczne w budynkach jednorodzinnych w celu zaspokojenia własnych potrzeb
zmierzających do zwiększenia udziału odnawialnych
źródeł energii w bilansie energetycznym na określonym obszarze Dolnego Śląska.
Grantobiorca – właściciel/współwłaściciele
budynku jednorodzinnego znajdującego się na terenie
jednej z gmin partnerskich, spełniający kryteria oceny
Grantobiorców.

Alokacja - Na realizację konkursu w ramach
naboru nr 1/2017 przewidziano: 17 909 500,00 PLN*
(* Kwota przeznaczona na jedną gminę partnerską
wynosi 1 279 250,00 PLN i dotyczyć będzie udzielenia
około 43 grantów o łącznej minimalnej mocy instalacji
fotowoltaicznych 215 kW).
Wkład własny Grantobiorcy – który jest wnoszony w formie wkładu pieniężnego i stanowi min.
7
15% wydatków kwalifikowalnych
Uwaga: jeden Grantobiorca może złożyć tylko
jeden wniosek o grant
Wydatki kwalifikowalne – wydatki związane z
nabyciem oraz montażem instalacji fotowoltaicznej.
Katalog wydatków kwalifikowalnych tj. wydatków
ponoszonych przez Grantobiorcę niezbędnych do
celów realizacji Projektu zostały określone w Regulaminie konkursu.
Termin składania wniosków – od dnia 29.12.2017
od godziny 8:00 do dnia 31.01.2017 do godziny 15:00.
Miejsce składania wniosków – OTS Wolna
Przedsiębiorczość ul. Stalowa 2, 58-100 Świdnica lub
w Urzędzie Gminy właściwej ze względu na adres
lokalizacji inwestycji.
Forma składania wniosków - zgodnie z Regulaminem konkursu.
Okres realizacji projektu – do maja 2019 r.
Kryteria oceny Grantobiorców – zgodnie z Regulaminem konkursu.

Maksymalny poziom wsparcia finansowego
(grantu) – 85% wydatków kwalifikowalnych
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