Uzupełnij mapę
Zaznacz na mapie znajdującej się na odwrocie
inwestycje (budowy, remonty), które Twoim zdaniem
powinny zostać zrealizowane w Twojej okolicy w najbliższych latach. Przypisz je do miejsca umieszczając
przy odpowiedniej lokalizacji i krótko je opisz. Jeśli
znasz, możesz podać też dokładny adres lub nr działki.
Wypełnionej mapy nie
musisz podpisywać. Możesz
przekazać ją anonimowo do
Urzędu Miasta i Gminy Pieszyce
na dwa sposoby. Oto one:
1. Możesz wrzucić ją do urny
ustawionej w Urzędzie Miasta i
Gminy Pieszyce.
2. Możesz przesłać jej zdjęcie lub skan do UMiG - całości
lub fragmentu, gdzie zaznaczona
została propozycja inwestycji.
Adres do wysłania: konsultacje@pieszyce.pl
W ubiegłym latach dzięki
Państwa głosom udało się zre-

alizować kilka inwestycji, które
dziś cieszą mieszkańców – w
taki sposób powstał skwer w
Kamionkach, plac do street workout`u w Pieszycach, a na terenie
miasta ustawione zostały ławki.
To kolejny moment, kiedy
możecie Państwo realnie wpływać na rozwój Waszej małej
ojczyzny. Zabierz głos, wskaż
zadania, które powinny zostać
zrealizowane w Twojej okolicy!
Na uzupełnione mapy czekamy do końca kwietnia 2018 r.!
(red.)
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Szanowni Państwo
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” uprzejmie
informuje, iż w terminie 23 kwietnia - 15 maja 2018r. zostanie
przeprowadzony nabór wniosków dla osób zainteresowanych
otrzymaniem wsparcia finansowego ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 - poddziałanie 19.2 ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Środki będzie można pozyskać w ramach następujących
działań:
 rozpoczęcie działalności gospodarczej - Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych – 400 000,00 zł
 rozwinięcie działalności gospodarczej - Rozwijanie podmiotów gospodarczych – 1 446 064,00 zł
 duże projekty - Rozwój obiektów lub/i miejsc związanych z
rozwojem obszaru w oparciu o lokalne zasoby - 381 036,90
zł –środki dla JST
 operacje grantowe - Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych lub/i organizacji edukacja przyrodnicza
i klimatyczna - 70 000,00 zł
Wnioskodawcami działań mogą zostać przedsiębiorcy oraz
osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą, JST,
NGO oraz inne podmioty określone w LSR.

RSMP

sobota, 21 kwietnia 2018 r.
Ceremonia Startu – Świdnica, Rynek
OS 1 Świdnica – Super OS CRUSAR

17:30
19:03

niedziela, 22 kwietnia 2018 r.
Start – serwis/wyjazd
Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35
OS 2/5 Witoszów – Złoty Las 1 / 2
OS 3/6/8 Walim (x1) – Zagórze 1 / 2 / 3 (Power Stage)
OS 4/7 Jawornik – Kamionki 1 / 2
Ceremonia Mety – Świdnica, Rynek

8:00
8:00 11:15
8:30 12:00
9:18 12:48 15:30
9:53 13:23
16:20

HRSMP

sobota, 21 kwietnia 2018 r.
Ceremonia Startu – Świdnica, Rynek
OS 1 Świdnica – Super OS CRUSAR

17:30
20:03

niedziela, 22 kwietnia 2018 r.
Start – serwis/wyjazd
Park Serwisowy, OSiR Świdnica, ul. Ślaska 35
OS 2/5 Witoszów – Złoty Las 1 / 2
OS 3/6 /8 Walim (x1) – Zagórze 1 / 2 / 3 (Power Stage)
OS 4/7 Jawornik – Kamionki 1 / 2
Ceremonia Mety – Świdnica, Rynek

9:00
9:00 12:15
9:30 13:00
10:18 13:48 16:30
10:53 14:23
17:20

Serdecznie zapraszamy na szkolenia dla potencjalnych
Wnioskodawców organizowane przez Lokalną Grupę Działania
„Partnerstwo Sowiogórskie”.
Przypominamy, że udział w szkoleniu jest premiowany w
postaci dodatkowych punktów - zgodnie z lokalnymi kryteriami
wyboru dla poszczególnych działań. Szkolenia są bezpłatne
i nie zobowiązują uczestników do złożenia wniosku.
Wszystkie szczegółowe informacje, ogłoszenia, programy
szkoleń, deklaracje uczestnictwa oraz dokumentację i procedury
znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce PROW 2014-2020
na naszej stronie www.partnerstwo-sowiogorskie.pl
Serdecznie zapraszamy
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
ul. Dworzec PKP 1/3, 58-321 Jugowice

ZAZNACZ inwestycje
zdaniem powinny z
okolicy w najbli¿szy

Zabierz g³os, wska¿ zadania, które powi
Przy³¹cz siê do rozwoju swojej ma³ej ojc

(budowy, remonty), które Twoim
zostaæ zrealizowane w Twojej
ych latach (opis na odwrocie)

inny zostaæ zrealizowane w Twojej okolicy!
czyzny.
Ÿród³o: maps.google.pl

Zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych nadziei i miłości
oraz najwspanialszych rodzinnych spotkań
wśród rodziny i przyjaciół życzą
Ryszard Kondrat
Przewodniczący Rady Miejskiej
Dorota Konieczna-Enozel
Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce
Wielkanoc 2018

Coraz więcej
turystów
odwiedza
Wielką Sowę
W 2017 r. na balkon
wieży widokowej weszło
28 512 turystów. To o 30%
więcej niż w 2014 roku i
liczba ta regularnie rośnie.
Ü ROK 2014 – 22 028 turystów
Ü ROK 2015 – 25 575 turystów
Ü ROK 2016 – 27 822 turystów
Ü ROK 2017 – 28 512 turystów
Mówimy tutaj oczywiście o
liczbie osób, które zakupiły bilet
i weszły na wieżę widokową.
Turystów, którzy zdobywają
szczyt i nie korzystają z wejścia
na wieżę (np. ze względu na
złe warunki pogodowe albo z
powodu zamknięcia obiektu)
jest znacznie więcej.

Dziękujemy i zapraszamy
na szczyt w sezonie 2018.
(red.)

Zostaw wiadomość dla pokoleń w kapsule czasu!
W ramach obchodów 100-rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w
Gminie Pieszyce realizowany jest program „RAZEM BUDUJEMY PIESZYCKI PANTEON PAMIĘCI” dzięki któremu każdy mieszkaniec naszej gminy może zostawić
swoją informację dla przyszłych pokoleń w kapsule czasu.
Kapsuła to starannie
wykonana, metalowa puszka
o wymiarach 32,5 cm wysokości i 10 centymetrów szerokości, która zostanie zakopana przy Panteonie Pamięci
na lata. Na jak długo? – Tego
nie wiemy. Nie planujemy jej
wykopywać i otwierać – mówi
Henryk Chojnacki – koordynator projektu. - Mamy
nadzieję, że kiedyś znajdą ją
mieszkańcy naszej miejscowości i zobaczą, jak wówczas
wyglądało ich najbliższe otoczenie, o czym rozmawiali
ludzie, co pisało się w lokalnych mediach.

Kapsuła to forma przekazania przyszłym pokoleniom tego, co otacza nas na co
dzień. Najczęściej wkładanymi
przedmiotami do takich kapsuł
są obecne monety, zdjęcia,
widokówki, aktualne wydania
gazet czy inne zapiski, dokumenty bądź ciekawe teksty.
Ze względu na ograniczone
miejsce, większość przekazanych przedmiotów zostanie
zdygitalizowana i umieszczona
w kapsule czasu na nośniku
cyfrowym.
Materiały, które chcą
Państwo umieścić w kapsule,
proszę przekazywać do końca

sierpnia 2018 r. do Referatu
Promocji Gminy Pieszyce, ul.
Mickiewicza 10.
Zwieńczeniem projektu
będzie organizacja w dniach 15
– 16 września 2018 r. „Festynu
Wolności”, podczas którego
zostanie odsłonięty Panteon
Pamięci, a kapsuła czasu zostanie zakopana.
Organizatorami projektu są: Stowarzyszenie
Gór Sowich „PASJONAT”,
Miejska Biblioteka Publiczna –
Centrum Kultury w Pieszycach
oraz Urząd Miasta i Gminy w
Pieszycach.
(red.)

