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Nowe ścieżki rowerowe
w powiecie
Powiat Dzierżoniowski wspólnie ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska i Gminą Pieszyce zrealizował projekt pod nazwą: „Udostępnianie zasobów
przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych
na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego”.
W ramach projektu zostały
zrealizowane trzy zadania inwestycyjne:
1. Budowa ścieżki rowerowej z Pieszyc do Kamionek o
długości 2 km,
2. Budowa ścieżki rowerowej z Niemczy do Wojsławic
z ciągiem pieszym o długości
1,25 km,
3. Udostępnianie terenów turystycznych i cennych
przyrodniczo na terenie parku
Krajobrazowego Gór Sowich
poprzez budowę czterech parkingów przy drodze z Kamionek
do Przełęczy Jugowskiej.
- Ten projekt to przykład na
to, że patrzymy na powiat kompleksowo. Staramy się łączyć
wszystkie działania w jeden
kompleks. Turyści to nie tylko
zawodowcy jeżdżący w górach
ale również zwykli ludzie, którzy
wybierają raczej proste i bezpieczne ścieżki i trasy, takie
jak te, które właśnie zostały
oddane do użytku – mówi starosta Grzegorz Kosowski.
– To także dowód dobrej współpracy, która sprzyja rozwojowi
naszych terenów, zwiększeniu
ruchu turystycznego i integracji
mieszkańców – dodaje Dorota
Konieczna – Enozel – burmistrz Pieszyc.

Głównym celem projektu
była poprawa infrastruktury
związanej z ochroną i zachowaniem właściwego stanu siedlisk
przyrodniczych i gatunków na
terenach chronionych poprzez
ich bezpieczne udostępnienie
i zagospodarowanie wód opadowych.
Dodatkowo w ramach projektu powstało również 13 tablic
edukacyjnych usytuowanych
wzdłuż zbudowanych ścieżek.
Wydano ulotki edukacyjne oraz
stworzono stronę internetową
projektu ze zdjęciami, filmami
i opisami. Zorganizowano też
wycieczki szkolne dla szkół
podstawowych i gimnazjów.
Efektem zrealizowanego
projektu będzie między innymi
aktywizacja ruchu rowerowego na terenach cennych
przyrodniczo i chronionych
oraz zmniejszenie tym samym
ruchu pojazdów mechanicznych, a także wyeliminowanie niekorzystnego
wpływu ruchu turystycznego
na te obszary.
Całkowita wartość zrealizowanych inwestycji to ponad
3 500 000 zł, a wysokość
przyznanego dofinansowania
wyniosła ponad 2 900 000 zł.
SP / (red.)

wydawana od 1994 r.

Noc na Wielkiej Sowie
Wszystkich miłośników Wielkiej Sowy, Gór Sowich,
wieży widokowej, wschodów i zachodów Słońca,
fotografów zawodowych i amatorów oraz wszystkich
chętnych zapraszamy na wspólne oglądanie zachodu i
wschodu Słońca z wieży widokowej na Wielkiej Sowie.
Wieża widokowa otwarta
będzie od godziny 20:00 do
wschodu Słońca.
Otwarcie obiektu możliwe
będzie pod warunkiem dobrych
warunków pogodowych, dlatego decyzję o terminie spotkania podamy w tygodniu
przed wydarzeniem. Informacji
szukajcie w wydarzeniu facebookowym Noc na Wielkiej Sowie
oraz na www.pieszyce.pl.

Spotkanie nie ma charakteru
zorganizowanej imprezy. Każdy
uczestnik jest odpowiedzialny
za swoje zdrowie i bezpieczeństwo i uczestniczy w spotkaniu
na własną odpowiedzialność.
Obowiązuje regularna cena
biletów wstępu do obiektu.

Projekt pn. „Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek rowerowych
na terenie Powiatu Dzierżoniowskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej,
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa 2014-2020.
Beneficjent: Stowarzyszenie Ziemia Dzierżoniowska
Partnerzy Projektu: Powiat Dzierżoniowski, Gmina Pieszyce

Kolejne wydanie „Gazety Pieszyckiej”
ukaże się pod koniec września.

(red.)

Aktywnie, Sportowo, Zdrowo i Bezpiecznie
W półkolonii letniej uczestniczyło 41 dzieci. Były one
podzielone na 3 grupy wiekowe. Opiekowało się nimi 3
wychowawców. Zajęcia odbywały się w godzinach 9:00
do 15:00. Uczestnicy otrzymywali 2 posiłki: śniadania
i obiady. Realizacja programu przebiega prawidłowo.
Nasz wspólny wypoczynek rozpoczęliśmy pogadanką
przeprowadzoną przez policjantów „Bezpieczne wakacje. Zasady bezpiecznego poruszania się po drodze”.

dziliśmy Wioskę Indiańską „Pocahontas” na Zabrodziu we
Wrocławiu.
W trakcie półkolonii organizowano zajęcia dotyczące profilaktyki zdrowotnej „Jak dbać o zdrowe zęby i jamę ustną?”
oraz wiele konkursów, zabaw integracyjnych, ruchowych oraz
zajęć plastycznych.
Kierownik półkolonii, Beata Połczyńska

Głównym celem półkolonii było wdrażanie do aktywnego
spędzania wolnego czasu oraz poznanie atrakcyjnych turystycznie miejsc w naszym regionie, dlatego organizowano: rozgrywki
sportowe w szkole, warsztaty plastyczne oraz zajęcia z zakresu
profilaktyki zdrowotnej, zajęcia sportowe w „Go-Jump” we
Wrocławiu, wyjazd do kina, pobyt na basenie Aquraius w
Bielawie, pobyt w ARBORETUM w Wojsławicach wraz z
ogniskiem.
W drugim tygodniu półkolonii letniej odwiedziliśmy
Minieuroland – Park Miniatur w Kłodzku, „ ZOO” Farmę w
Łącznej, pływaliśmy w Aquaparku we Wrocławiu i odwie-
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Z podziękowaniem i gratulacjami
za postawę
Radny Rady Miejskiej w Pieszycach Tadeusz Kożuch z
wykorzystaniem własnych materiałów, pracy i budżetu wykonał
prace porządkowe w swoim rejonie. Mowa tutaj o załataniu
dziur w ulicy Starej oraz naprawie kamiennego muru przy
ulicy Świdnickiej.
Dziękuję za zaangażowanie i gratuluję działania! Cieszę
się, że radni biorą sprawy w swoje ręce i działają na rzecz
mieszkańców. Brawo.
„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
Skład i druk:
Drukarnia IMAGE,
58-250 Pieszyce, Bratoszów 24,
tel. /fax 74 836 90 38,
biuro@imagedrukarnia. pl

Nakład: 1500 egz.
Redakcja:
redaguje zespół
Siedziba redakcji:
58-250 Pieszyce, ul. A. Mickiewicza 10,
tel. 74 836 72 47; fax 74 836 72 30,
promocja@pieszyce.pl

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i skracania dostarczanych materiałów
oraz nadesłanej korespondencji. Za treść ogłoszeń redakcja i wydawca nie odpowiadają.
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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

Powstała Wielopokoleniowa
Strefa Aktywności
Jeszcze kilka miesięcy temu mieszkańcy górnej części
Pieszyc wnioskowali o budowę placu zabaw przy Ośrodku
Pomocy Społecznej wyrażając swoje zdanie w przeprowadzonej ankiecie.

Dzisiaj w ramach Programu
Rozwoju Małej Infrastruktury
Sportowo – Rekreacyjnej o
Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności Edycja 2019, plany te stają
się rzeczywistością. Realizacja inwestycji dofinansowana
została przez Ministerstwo
Sportu i Turystyki ze środków
FRKF w wysokości 50 000 zł.
W tym miejscu miło spędzą
czas zarówno dzieci, jak i dorośli, a wszystko ze względu na
trzy strefy, czyli plac zabaw,
siłownię plenerową i strefę
relaksu.
W st ref ie placu zabaw
zamontowana została karuzela
talerzowa, huśtawa wahadłowa,
dwa bujaki sprężynowe, huśtawka bocianie gniazdo, a
także zestaw systemowy ze
zjeżdżalnią, drabinkami czy
rurą strażacką. W siłowni ple-

nerowej zostały zamontowane
takie urządzenia jak narciarz
biegowy, nożyce, motyl czy
wyciskanie leżąc. W strefie
relaksu będziecie mogli skorzystać z tablicy do rysowania, tablicy do gry w kółko i
krzyżyk oraz stolika do gry
w szachy. Wykonane zostały
również nowe nasadzenia.
Miejsce to jest ogrodzone
i bezpieczne, oddzielone piłko
chwytami od boiska, a chodniki
przystosowane są dla wózków
z dziećmi i wózków inwalidzkich. Dojście do obiektu
jest możliwe zarówno od ul.
Ogrodowej jak i Kopernika
(od OPS).
Na re al i z a cję z a d a n ia
Gmina Pieszyce przeznaczyła z
własnych środków 93 187,69 zł.
Łączny koszt budowy placu
zabaw to 143 187,69 zł.
(red.)

Będzie bezpiecznej
Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu z firmy Henkel
plac zabaw w Pieszycach zlokalizowany na Osiedlu Małym
przy basenie miejskim zyskał ogrodzenie.

Było to możliwe dzięki
zaangażowaniu wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Pieszyc
Stanisława Karpierza oraz
parafii pw. św. Antoniego w Pieszycach i kierownika Wydziału
Gospodarski Przestrzennej,
Rozwoju i Infrastruktury Technicznej Patrycji Pytlak.
Ogrodzenie nie jest jeszcze
dokończone, ale jeśli pozyskamy kolejne środki finan-

sowe liczymy na to, że dzięki
dobrej współpracy m.in. z firmą
Henkel i jej dyr. p. Marcinem
Miszczukiem uda się tego dokonać w przyszłym roku. A dzięki
temu ten plac zabaw stanie się
dla nas wszystkich bardziej
bezpieczny.
Usza nujmy i zadbajmy
razem o to co bawi i cieszy.
(red.)

Zapraszamy na zawody pływackie

sobota, 3 sierpnia 2019 r.

szczegóły niebawem na www.pieszyce.pl

Budowa sali sołeckiej w Piskorzowie
Trwają prace rozbiórkowe sali sołeckiej w Piskorzowie, które rozpoczynają inwestycję polegającą na
przebudowie i rozbudowie tego obiektu.
Na początku 2019 odebrałam od Samorządu Województwa
Dolnośląskiego promesę dla Gminy Pieszyce na dofinansowanie
tej inwestycji na kwotę 500 000 zł. Środki te pochodzą z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich, a ich pozyskanie możliwe było
m.in. dzięki zmianie statusu gminy Pieszyce, co zrobiliśmy w
poprzedniej kadencji. Dofinansowanie całego zadania będzie
sięgało sześćdziesięciu procent wartości inwestycji. Projekt
nowej sali konsultowany był z Radą Sołecką w Piskorzowie oraz
zarządem klubu piłkarskiego LKS „Boxmet” Piskorzów.
Powierzchnia budynku powiększona zostanie z 359,58 m 2
do 439,08 m2. W ramach zaplanowanych prac powstaną m.in.

dodatkowe pomieszczenia dla kuchni wraz z kotłownią oraz
pomieszczeniami klubu sportowego.
Projekt realizowany będzie w latach 2019 – 2020.
(red.)
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