Pozytywne wnioski z raportu
budowy wyciągu na Wielką Sowę
Podczas sesji Rady Miejskiej 27 czerwca br. w
Centrum Kultury w Pieszycach studenci Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu, którzy od maja badali
inwestycję budowy Wyciągu na Wielką Sowę, na ręce
Doroty Koniecznej – Enozel – Burmistrza Miasta i
Gminy Pieszyce złożyli raport oraz przedstawili wnioski
z raportu.
Treść raportu nie pozostawia wątpliwości, że Ośrodek
Narciarski Wielka Sowa byłby
bardzo konkurencyjny na tle
pobliskich ośrodków. Na korzyść
tej inwestycji przemawiają:
• nowoczesny, 6-osobowy
wyciąg kanapowy

• najszybszy dojazd z
dużych ośrodków miejskich
• oświetlenie i naśnieżanie
wszystkich tras
• 7 miejsce wśród 192 tras
pod względem długości
• duża przepustowość
wyciągu

Opracowujemy plan
urządzeniowo-rolny
Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we
Wrocławiu przy współpracy Gminy Pieszyce przystąpiło
do opracowania planu urządzeniowo-rolnego gminy. Dokument ten jest opracowaniem planistycznym, który porusza
problematykę związaną z rolnictwem, a także ochroną
środowiska naturalnego oraz z turystyką i rekreacją.
Plan wskazuje na potrzeby
przeprowadzenia prac urządzeniowo-rolnych, których realizacja przyczyni się do zwiększenia
efektywności produkcji rolnej,
leśnej i usługowo-produkcyjnej.

Wskazuje również możliwość
zachowania walorów przyrodniczo-kulturowych. Prace urządzeniowo-rolne są systemem
planowanych zabiegów natury
technicznej, ekonomicznej i

• atrakcje dla dzieci
• Zintegrowany karnet na
terenie Gór Sowich
Analiza, której dokonywali
studenci opierała się na dwóch
celach:
Cel 1: Czy budowa infrastruktury narciarskiej może
rzeczywiście być motorem rozwoju gospodarczego i wykorzystania potencjału turystycznego gminy Pieszyce?
Cel 2: Czy inwestycja w
budowę infrastruktury narciarskiej w Gminie Pieszyce, w
masywie Wielkiej Sowy będzie
przedsięwzięciem opłacalnym
dla inwestora, czyli umożliwiającym osiągnięcie dodatniego
wyniku finansowego?

Wnioski z analizy postawiły
inwestycję w bardzo pozytywnym świetle, jasno stwierdzając, że jest to kluczowa inwestycja dla rozwoju turystyki
Gór Sowich, a potencjał i lokalizacja gór sprzyja opłacalności
inwestycji.
Analiza inwestycji budowy
wyciągu możliwa była dzięki
projektowi Uniwersytetu
Ekonomicznego we Wrocławiu
oraz samorządu Dolnego
Śląska pn. „Szkoła Liderów
Lokalnych”, w którym Gmina
Pieszyce wzięła udział. Poniżej
zamieszczamy link do prezentacji przedstawionej na Sesji
Rady Miejskiej.
(red.)

prawnej. Pełnią one wielorakie
funkcje w regulacji gospodarki
ziemią, a głównym ich zadaniem
jest dokonywanie rejestracji
stosunków we władaniu i użytkowaniu gruntów oraz oceny ich
przydatności dla różnych celów
m.in. ochrony gruntów rolnych,
właściwe kształtowanie rozłogów gruntów gospodarstw rolnych pod względem pożądanej
powierzchni pól i przestrzennego
rozmieszczenia działek.
Opracowaniami wskazującymi rodzaj i zakres tych prac
są Programy prac urządzeniowo-rolnych. Mają one na celu

wskazanie kierunku rozwoju
obszarów wiejskich oraz umożliwienie funkcjonalnego zarządzanie przestrzenią na szczeblu
wojewódzkim, powiatowym i
gminnym.

26 sierpnia 2018 r.
Park Miejski w Pieszycach

Zawody dla dorosłych i dzieci

oraz masa atrakcji dla najmłodszych
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28 czerwca b.r. odbyły się
spotkania przedstawicieli Biura
Geodezji, pracowników Urzędu,
Sołtysów oraz rolników. Ich
celem było omówienie problemów wsi, wysłuchaniu uwag i
spostrzeżeń, które przyczynią się
do stworzenia w/w dokumentu
strategicznego.
(opr.)

Kolejne zmiany
Po zmianie godzin funkcjonowania Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przyszedł czas na kolejne pozytywne zmiany.
W ostatnim czasie w Biurze
Obsługi Klienta przeprowadzony został remont. Teraz
każdy znajdzie miejsce na komfortowe załatwienie swoich
spraw. Zniknęła wysoka lada,
a Klientów zaprasza miła i
kompetentna obsługa.
W budynku Urzędu
Miejskiego w Pieszycach z

kolei odświeżona została sala
ślubów, gdzie wymieniono
chodniki, odnowiono miejsca
siedzące oraz zakupiono dekoracje kwiatowe. Kolejne zaplanowane prace to przeniesienie
kasy i „podatków” na parter.
(opr.)

Wygrać życie

Zbiórka odpadów za nami

Jeszcze w czerwcu odbył się wyjazd na przedstawienie „Mayday 2” do Teatru Komedia we Wrocławiu,
który był zakończeniem projektu socjalnego „Wygrać
życie” realizowanego przez pracowników socjalnych
i asystenta rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w
Pieszycach.

Dziękujemy Państwu za liczny udział w zbiórce odpadów
wielkogabarytowych. Cieszymy się, że korzystają Państwo z
możliwości bezpłatnego, legalnego i bezpiecznego oddania odpadów. Informujemy jednocześnie, że nieodebrane, a wystawione
odpady nie podlegają odbiorowi (głównie części samochodowe)
o prosimy o ich uprzątnięcie we własnym zakresie.
Kolejne zbiórki odpadów zaplanowano na 14 września
i 6 grudnia.

Celem przedsięwziecia była profilaktyka uzależnień. W ramach projektu
pracownicy ośrodka wraz z
pieszycką młodzieżą, senio-

przygotowali przedstawienie teatralne pt: „Wygrać
życie”, które było wystawione w Centrum Kultury
w Pieszycach w dniach

rami z Klubu Senior + oraz
panią Heleną Początek i
panią Małgorzatą Miszczuk

22.05.2018 r. i 04.06.2018
r. Spektakl ukazywał problem uzależnień wśród mło-

dzieży, a także trudne wybory
z którymi boryka się na co
dzień współczesny nastolatek.
Przedstawieniu towarzyszyły
silne emocje. Zarówno młodzież jak i dorośli przyjęli
widowisko z dużym entuzjazmem.
Środki finansowe na realizację projektu pozyskane
zostały z Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Pieszycach.
W przedstawieniu udział
wzięli: Małgorzata Dudek,
Klaudia Gołuch, Łukasz
Przetocki, Natalia Gieszczyk,
Bartosz Szkleniarz, Michał
Pręcikowski, Iza Sarkany,
Kinga Drozdek, Klaudia
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Szkodzińska, Kamila
Konieczna, Paulina Matys,
Krystian Fluśniak, Natalia
Dubiak, Małgorzata
Miszczuk, Marek Żuławnik,
Anna Żuławnik, Barbara
Kuźmińska, Helena
Początek, Anna Myślicka,
Katarzyna Reszko, Dorota
Łuszczyk, Teresa Kwiatek,
Anna Berlińska oraz Marcin
Teperek.
Serdecznie dziękujemy
wszystkim uczestnikom projektu za współpracę i zaangażowanie w realizację spektaklu.
OPS Pieszyce

