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Grand Prix Pieszyc MTB Wielka Sowa 2018 przeszło
do historii. W siódmej rundzie Pucharu Strefy MTB
Sudety, która odbyła się 26 sierpnia 2018 r. udział wzięło
251 zawodników. Zawody wystartowały oczywiście z
parku miejskiego w Pieszycach.
Liczący 28 km dystans MINI najszybciej pokonali Wojciech
Karpierz z czasem 1:17,45 godz. i Piotr Sułek, który przekroczył linię mety zaledwie o 0,01 s
później! Na trzecim miejscu
uplasował się Bartosz Łysak
z czasem 1:20,25 godz.
53 km dystansu MEGA
najszybciej przejechał Piotr
Brzózka, któremu udało się to
zrobić w czasie 2:35,52 godz. Niecałą minutę później, bo z czasem
2:36,13 godz. na metę dotarł Łukasz Klimaszewski. Czas 2:39,05
godz. należał do trzeciego na mecie Piotra Truszczyńskiego.
W pieszyckich zawodach nie mogło zabraknąć również pieszyczan. Trasę MINI najszybciej, bo na 13 pozycji w klasie OPEN, z
czasem 1:27,11 godz. pokonał Tomasz Rudnicki. Trasa MEGA
tradycyjnie należała już do Krzysztofa Sadurskiego, któremu
czas 03:11,55 godz. dał 32 pozycję w OPEN MEGA.
Równolegle ze startem wyścigu MTB ruszyły zmagania dzieci
na specjalnie przygotowanym torze BMX w parku miejskim.
Młodzi zawodnicy rywalizowali aż w 19 kategoriach wiekowych,
a ich zmaganiom towarzyszyły równie ogromne emocje, zwłaszcza wśród dopingujących swoje pociechy rodziców.
Atrakcją dla wszystkich kibiców w parku miejskim były „zwariowane rowery”. Jazda na rowerze przeciwskrętnym, rowerze,
który nie skręca, monocyklu, bicyklu, tandemie, minirowerze,

wydawana od 1994 r.

elektrycznej hulajnodze i biku sprawiały trudności niejednemu
śmiałkowi.
W rowerowej wytwórni prądu sprawdzić można było swoją
moc w nogach. Wysiłek mięśni nie szedł na marne, bowiem
podczas jazdy działała wyciskarka soku oraz bańki mydlane.
Dodatkową atrakcją było również stoisko z alkogoglami.
Organizatorami zawodów byli Urząd Miasta i Gminy Pieszyce
oraz Strefa MTB Sudety. Przy organizacji zawodów dla dzieci
wspierali nas: MKS „Pogoń”
Pieszyce, MBP-CK w Pieszycach
oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w
Pieszycach. Dziękujemy!
(red.)

Dzień pełny
rowerowej energii!

Za sukcesem każdej imprezy stoi ogrom pracy. Pracy, którą
musi wykonać wiele osób. To jak jedna wielka układanka, która
rozsypuje się, gdy zabraknie jednego puzzla. Są jednak osoby,
które do tego zadania przyłączyły się zupełnie bezinteresownie
i z uśmiechem na twarzy pracowały na to, by niedzielne zawody
mogły przebiec pomyślnie
Mowa tu o nich:
Jagoda Bączkowska, Aleksandra Kirkiewicz, Magdalena
Janczak, Martyna Malaga, Rozalia Franaszczyk, Marta Michalak,
Łukasz Iwanicki, Marta Łebek, Oskar Łebek, Wojciech Szeląg,
Tomasz Rudnicki, Jakub Iwaniec, Krzysztof Sadurski, Andrzej
z Londynu.
Bez Was nie dalibyśmy rady! Dziękujemy.

Zapłacisz kartą
w kasie na parterze

Nowy okres świadczeniowy
2018/2019

Udało się dokonać kolejnej zmiany, która ułatwi
Państwu współpracę z Urzędem Miasta i Gminy w
Pieszycach.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieszycach informuje, że 1 sierpnia 2018 rozpoczął się okres zasiłkowy
2018/2019 na następujące świadczenia:

Od niedawna w kasie UMiG
zapłacicie Państwo wszystkie
swoje zobowiązania nie tylko
gotówką, ale także kartą płatniczą. Rozpoczęliśmy także
modernizację pomieszczeń
bo byłej siedzibie Ośrodka
Pomocy Społecznej w budynku

• świadczenia rodzinne,
• świadczenia wychowawcze
(500+)
• świadczenia z funduszu
alimentacyjnego,
• świadczenia „Dobry start”
(300+)
W okresie od 1 sierpnia 2018
do 30 września 2018 pracownicy
sekcji przyjmą ok. 3,5 tysiąca
wniosków. Mając na względzie
powyższe osoby decydujące się
złożyć wniosek w formie tradycyjnej czyli papierowej muszą
liczyć się z pewnymi niedogodnościami.
Informujemy, że wnioski na
powyższe świadczenia są wydawane na bieżąco w godzinach
prac OPS tj. nie ma potrzeby
oczekiwania w kolejce jeśli
ktoś zgłosi się jedynie po wniosek. Przypominamy również, iż
druki wniosków można pobrać
ze strony internetowej Ośrodka
www.opspieszyce.pl, jak również ze strony Ministerstwa
P r acy Rod z i ny i Polit yk i
Społecznej www.mpips.gov.pl
Wnioski przyjmowane są
w godzinach pracy Ośrodka,

przy Kościuszki 2 z przeznaczeniem na kasę i wydział
podatkowy, które znajdować
się będą nie na drugim piętrze,
a na parterze. Prace planujemy
zakończyć w październiku.
(red.)
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jednak wstępuje przerwa w
przyjmowaniu wniosków pomiędzy godz. 11.00, a godz. 12.00,
która jest przerwą techniczną,
w tym czasie pracownicy sekcji
zajmują się obsługą złożonych
wniosków na nowy okres zasiłkowy - rejestrują wnioski, pozyskują wymagane dane, a także
zajmują się bieżącymi sprawami,
np. księgują dokonane wpłaty,
piszą decyzje w bieżących sprawach, odpowiadają na pisma z
innych instytucji. Przerwa ta jest
konieczna, aby nie paraliżować
bieżącej pracy sekcji oraz aby
złożone już wnioski zostały
szybko zweryfikowane i przygotowane do terminowej wypłaty.
W celu uniknięcie oczekiwania na złożenie wniosku na nowy
okres zasiłkowy zachęcamy do
składania wniosków poprzez
bankowość elektroniczną lub
portal empatia, a tych którzy
jednak zdecydują się złożyć
wniosek w formie tradycyjnej
prosimy o cierpliwość i wyrozumiałość.
OPS Pieszyce

ZMIANA PRZEPISÓW
PRAWNYCH
Informacja dla rolników o zgłaszaniu szkód łowieckich w uprawach rolnych.
Od 23 sierpnia 2018 roku wszelkie szkody spowodowane
przez dziką zwierzynę w uprawach rolnych należy składać pisemnie na formularzu wniosku do dzierżawcy albo zarządcy obwodu
łowieckiego. Nie do Burmistrza Gminy Pieszyce.
Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 23
sierpnia 2018 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
„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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Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty!
Wszystkim uczniom życzymy sukcesów w szkole,
a rodzicom dumy i satysfakcji ze swoich dzieci.

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

Jeden bilet na autobusy i kolej
Dzięki temu biletowi można zwiedzić cały Dolny
Śląsk i Góry Sowie za 40 zł. Od 1 sierpnia 2018 roku
ruszyła sprzedaż Biletu Zintegrowanego Gmin Gór
Sowich. Weekendowy bilet obejmuje komunikację
miejską na terenie Ziemi Dzierżoniowskiej i linie Kolei
Dolnośląskich. Wprowadzenie tej usługi to efekt dobrej
współpracy Stowarzyszenia Turystycznego Gmin Gór
Sowich z Kolejami Dolnośląskimi.
To dobra informacja dla turystów, ale także dla naszych mieszkańców np. studentów, którzy wracając na weekend mogą skorzystać
z takiego biletu.
Bilet weekendowy uprawnia do przejazdów pociągami i autobusami wspomnianych wyżej przewoźników, od godziny 18.00
dnia roboczego poprzedzającego następujące po sobie dni wolne
od pracy, do godziny 6.00 pierwszego dnia roboczego.
Dzięki biletowi zwiedzić można cały Dolny Śląsk, w tym powiat
dzierżoniowski oraz Góry Sowie, autobusem i pociągiem za cenę 40
zł. Bilet weekendowy ma jednak przede wszystkim na celu zachęce-

nie Dolnoślązaków do przyjazdu w Góry Sowie. Do pociągu zabrać
można przecież rower i szybko i komfortowo dotrzeć do świetnych
tras MTB Sudety, lub po pospacerować po naszych górach.
Bilety są do nabycia między innymi przez internet za pośrednictwem systemu Koleo, u obsługi pociągu oraz w kasach Kolei
Dolnośląskich i Przewozów Regionalnych.
(opr.)/ fot.: www.rynek-kolejowy.pl

Od września ruszyła dodatkowa grupa żłobkowa
W związku z dużym zapotrzebowaniem i zainteresowaniem mieszkańców Gminy Pieszyce miejscami w
żłobku postanowiliśmy uruchomić z dniem 1 września
2018 r. dodatkową grupę żłobkową. Tym samym zwiększyliśmy nabór z 3 do 4 grup.
- Bardzo nas cieszy to, że młodzi rodzice wracają do pracy
i rozwijają się również zawodowo – mówi Burmistrz Pieszyc,
Dorota Konieczna – Enozel. - My chcemy wspomagać ich w
opiece nad pociechami i mamy takie możliwości. A już w 2019
roku te możliwości będą jeszcze większe, bowiem miejsc w żłobku
będzie więcej, i to w nowoczesnym budynku żłobka i przedszkola,
który właśnie jest budowany.
Obecnie przedszkole zlokalizowane jest w dwóch budynkach,
które nie spełniają wszystkich wymogów użyteczności publicznej.
Z roku na rok wzrasta również zapotrzebowanie w Pieszycach na
miejsca w przedszkolu i żłobku. Spowodowane jest to po pierwsze zwiększeniem ilości dzieci, ale również napływem nowych
mieszkańców do Pieszyc. Coraz więcej osób podejmuje decyzję,
aby wybudować się w Pieszycach i tutaj zamieszkać.
Powierzchnia użytkowa placówki żłobka i przedszkola liczyć
będzie 2 078,97 m2, w tym powierzchnia żłobka to 496,77 m2
a przedszkola to 1582,2 m2. Budynek posiadać będzie bryłę w
kształcie litery „L”, będzie dwukondygnacyjny, częściowo z
dachem dwuspadowym, a częściowo płaskim. Zakłada się wybudowanie „zielonych tarasów”. Wykorzystane założenia projektowe wraz z użyciem ponadstandardowych warstw izolacyjnych
służyć mają zaoszczędzeniu energii. Budynek będzie budynkiem
demonstracyjnym wykorzystującym nowoczesne rozwiązania w
zakresie oszczędności energetycznej (kolektory słoneczne, panele
fotowoltaiczne).
Żłobek znajdować ma się w części parterowej obiektu, a
przedszkole w części parteru oraz na I piętrze. Całość inwestycji
to koszt ok. 10 020 000 zł z czego kwota dofinansowania to
4 382 241,10 zł dla demonstracyjnego budynku przedszkola z
częścią żłobkową w ramach programu operacyjnego RPO WD
2014 – 2020 oś priorytetowa: 3. Gospodarka niskoemisyjna.
Kwota dofinansowania dla żłobka to 1 899 000,85 zł w ramach
programu operacyjnego RPO WD 2014 – 2020 oś priorytetowa:
6. Infrastruktura spójności społecznej.
(red.)
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Obecnie trwa m.in. budowa więźby dachowej.
Z każdym dniem widać postęp prac.
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Wyjątkowy Dzień Wojska Polskiego
15 sierpnia w całej Polsce obchodzimy Dzień
Wojska Polskiego. Tegoroczne obchody w Pieszycach
miały nieco inny charakter niż zazwyczaj.
Po mszy świętej odprawionej w kościele pw. św.
Antoniego w Pieszycach na
Placu Kombatantów odbyło
się wręczenie aktów Zasłużony
Dla Gminy Pieszyce. Z rąk

p r z e wo d n ic z ą c e go R a d y
M i e j s k i e j w P i e s z yc a c h
Ryszarda Kondrata i burm ist r z Piesz yc Dorot y
Koniecznej – Enozel otrzymali
je: Józef Przeorek, Zdzisław

Maciejewski, a w imieniu
Związku Kombatantów RP i
Byłych Więźniów Politycznych
– Koło w Pieszycach akt odebrał prezes związku – porucznik Lucjan Serafin.
Zebrani podczas uroczystości goście i mieszkańcy wysłuchali także koncertu pieśni
patriotycznych w wykonaniu

zespołu ze Związku Emerytów,
Rencistów i Inwalidów po
którym nastąpiło odsłonięcie
tablicy żołnierzy wyzwolicieli 1918 - 1920. Poświęcenia
tablicy dokonał ks. Prałat
Edward Dzik.
(red.)

Przed nami remont Nadbrzeżnej 6,5 km kanalizacji i 4,5 km dróg
4

Mieszkańcy ulicy Nadbrzeżnej długo czekali na ten
moment. Wreszcie, po wielu latach oczekiwań zbliża
się rozpoczęcie remontu tej ulicy. 20 sierpnia 2018
r. pomiędzy Gminą Pieszyce a firmą „TOM-TRANS”
podpisana została umowa na wykonanie inwestycji.
- Prace związane będą z
odprowadzeniem wód z drogi
i na wykonaniu nawierzchni
asfaltowej, na którą mieszkańcy czekają od wielu lat –
komentuje Dorota KoniecznaEnozel, burmistrz Pieszyc.
- Przygotowujemy się także
do budowy kolejnych dróg,
których projekty są już gotowe
i czekają na realizację. Są to
między innymi: ulica Polna,
Piotra Własta i Sportowa.

Zakres prac na ulicy
Nadbrzeżnej będzie obejmował
odcinek ulicy od posesji nr 40a
do posesji nr 60. Dodatkowo
od posesji nr 48 do posesji nr
21 zostanie wykonany betonowy ściek. Prace powinny
ruszyć około połowy września,
a termin ich zakończenia przewidziano do końca listopada
br. Ich całkowity koszt wynosi
blisko 210 tysięcy złotych.
(red.)
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Kończy się II etap prac związanych z budową kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Pieszyce.
Prace realizowane były
dzięki pozyskanym środkom z
Unii Europejskiej przez Spółkę
Wodociągi i Kanalizacja oraz
środków własnych Gminy
Pieszyce w ramach projektu
uporządkowania gospodarki
wodno-ściekowej na terenie
gmin powiatu dzierżoniowskiego. Wybudowano blisko
6,5 km kanalizacji sanitarnej
– ul. Zamkowa, Kuźnicka,
Sanatoryjna, Kopernika (powyżej nr 149), Stara, Okrzei,
Boczna, Nadbrzeżna (od nr 2
do 4), Botwinowa, Hermana,
Dolna (od nr 5 do 7), Dworcowa

Dolna, Osiedle Górskie (do nr
35), Rolna.
W ramach realizacji inwestycji udało się odtworzyć
nawierzchnię z betonu asfaltowego na całej szerokości na
ul. Bocznej, Kopernika oraz
części ul. Zamkowej, natomiast
ulica Botwinowa zyskała nową
nawierzchnię z kostki betonowej – łącznie około 4,5 km.
Korzystając z okazji
budowy kanalizacji sanitarnej
wybudowaliśmy również brakujące odcinki wodociągu.
(red.)

Prace na Konopnickiej i 1-go Maja
W ramach uporządkowania stanu prawnego niektórych działek w Pieszycach udało się pomyślnie
dokończyć kolejną sprawę.
Po dokonaniu zamiany z
Powiatem Dzierżoniowskim
Urząd Miasta i Gminy w
Pieszycach zagospodarował
działkę przy ul. Konopnickiej
na miejsca parkingowe, które
przygotowane zostały z myślą
o mieszkańcach tejże ulicy.
- Rozwiąże to poważny, wieloletni problem parkowania
pojazdów na wąskiej drodze –

informuje Dorota Konieczna
– Enozel – burmistrz Miasta
Pieszyce. - Kolejne prace,
które wykonywane są na ulicy
Marii Konopnickiej to wymiana
sieci wodociągowej, która
wykonywana jest wspólnie ze
spółką Wodociągi i Kanalizacja
w Dzierżoniowie. Po tych
pracach nowa będzie także
nawierzchnia drogi, którą w

najbliższym czasie wykonamy
na całym odcinku drogi.
Sieć wodociągowa wymieniona zostanie również w ul.
1-go Maja, a prace wykonane są
na wniosek mieszkańców tych

Umowa na modernizację basenu podpisana
Po wielu długotrwałych działaniach udało się!
W sierpniu 2018 r. podpis pod umową na modernizację
basenu złożyła burmistrz Dorota Konieczna-Enozel.
Oznacza to, że wreszcie mogą ruszyć prace remontowe.
A co będzie się działo w
ramach tych prac? - Przede
wszystkim uszczelniona, zabezpieczona i rozgrodzona zostanie
niecka basenu, wymienione
zostaną barierki oraz drabinki,
poprawie ulegnie również otoczenie basenu – wylicza burmistrz Pieszyc. - Modernizacja
wykonana będzie do końca października 2018 roku z wykorzystaniem środków zewnętrznych pochodzących z Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach naszego uczestnictwa
w Lokalnej Grupie Działania
„Partnerstwo Sowiogórskie”.
Dorota KoniecznaEnozel pełni również funkcję prezesa LGD „Partnerstwo
Sowiogórskie”.
Członkostwo gminy Pieszyce
w LGD i pozyskiwanie środków zewnętrznych możliwe jest
dzięki zmianie statusu Gminy na
miejsko-wiejski. Gmina pozyskała w ten sposób kwotę 240
tys. zł, a pieszyckie organizacje
takie jak np. OSP Piskorzów i
stowarzyszenia, pozyskały kwotę
ponad 40 tys. zł na organizację

zajęć dla dzieci i obchody związane ze 100-leciem odzyskania
niepodległości. Przedsiębiorcy z
gminy Pieszyce pozyskali prawie
pół miliona złotych na rozwinięcie lub rozpoczęcie prowadzenia
własnej działalności.
- Co sprawia, że na finalizację prostej budowy czekać
musimy długie miesiące?
Nowe drogi, wodociągi czy
obiekty kulturalno-sportowe są
długo wyczekiwanymi inwestycjami. Zanim jednak powstaną,
od fazy projektowania do przecięcia wstęgi jest długa i zawiła
droga.
Potrzeby mieszkańców
na poprawę stanu infrastruktury gminnej jest bardzo duży.
Procesy inwestycyjne jednak
trwają. Jesteśmy gminą o niewielkich dochodach, od 4 lat,
więc priorytetem są działania,
które będą miały szansę na dofinansowanie ze środków unijnych
lub rządowych. Gmina chcąc
uzyskać środki zewnętrzne, musi
wpisać się w cele i harmonogram ogłaszanych konkursów.
Następnie trzeba spełnić wymogi

oceny danego programu, by mieć
większe prawdopodobieństwo
akceptacji projektu. I to trwa.
Wniosek na remont basenu
złożyliśmy 18 maja 2017 r., który
następnie poddany został ocenie
przez Urząd Marszałkowski.
Dokonywanie oceny wniosków
to sprawa około sześciu do
ośmiu miesięcy. Kolejne pół
roku to czas zawierania umów
z samorządem województwa
lub strukturą rządową. Taką
umowę podpisaliśmy dopiero
13.03.2018 roku. Podpisanie
umowy upoważniło nas do rozpisania zapytania ofertowego w
celu pozyskania wykonawcy,
które pojawiło się 19 marca
2018 r.
I to jest największy problem:
pozyskanie wykonawców na
daną inwestycję, szczególnie
teraz, kiedy pracy jest więcej
niż firm mogących ją wykonać.
W przetargach albo nie zgłasza
się żaden wykonawca, albo
proponowana przez oferentów
kwota wykonania zadania często
znacznie przerasta zaplanowaną
sumę całej inwestycji.
W przypadku basenu oferty
nie złożył żaden wykonawca
pomimo ogłoszonych kilkakrotnie zapytań. Przetarg zgodnie z
planem trwa nie dłużej niż dwa
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ulic. W tym miejscu w najbliższym czasie należy spodziewać
się utrudnień w ruchu, za co
przepraszamy.
(red.)

- trzy miesiące, jeśli nie pojawia
się oferent proces wydłuża się o
kolejne miesiące. Wykonawcę
udało nam się wyłonić 6 sierpnia. Mamy nadzieję, ze uda nam
się sam proces modernizacji
basenu przeprowadzić szybko
i sprawnie, ale modernizacje
starych obiektów to zawsze duża
niewiadoma.
Najczęstszym powodem do
opóźnień w tworzeniu inwestycji staje się biurokracja, szczególnie gdy na inwestycje udało
się pozyskać środki unijne. W
takim przypadku najmniejsza
zmiana wymaga uzgodnienia z
dotującym, a takie może potrwać
nawet kilka miesięcy. Zmiana
w pozwoleniu na budowę to
również przynajmniej miesiąc postoju. - Zapewniam Was
mieszkańcy, że inwestycje prowadzone są rzetelnie, zgodnie
z obowiązującym prawem i
standardami – podsumowuje
burmistrz Pieszyc – Dorota
Konieczna-Enozel. - Zależy
mam na bardzo szybkim i sprawnym ich realizowaniu. Czynniki
zewnętrzne, na które nie zawsze
mamy wpływ, sytuacje które nie
zawsze możemy przewidzieć i
biurokracja, do której również
my jesteśmy zobowiązani nie
zawsze nam ten proces ułatwiają.
(red.)

5

Inwestycje wykonane i realizowane w latach 2015 – 2018
w terenie Gminy Pieszyce (wybrane)
W latach 2015 – 2018 na terenie Gminy Pieszyce zainwestowanych zostało w sumie około 36 000 000 zł.
W tym miesiącu przedstawiamy opis wykonanych inwestycji
i remontów w latach 2015 – 2018 w Pieszycach Środkowych. To
już ostatnia część z cyklu, który kontynuowaliśmy przez kilka
poprzednich numerów „Gazety Pieszyckiej”.

To oczywiście te największe i najważniejsze zadania.
Priorytetami w podejmowaniu decyzji o przeprowadzeniu inwestycji jest pilność ich wykonania, ale przede wszystkim – możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego na ich realizację.

Pieszyce środkowe

6

Budowa żłobka i przedszkola
Powierzchnia użytkowa żłobka i przedszkola
liczyć będzie 2 078,97 m2. Budynek posiadać
będzie bryłę w kształcie litery „L” i będzie dwukondygnacyjny. Wykorzystane założenia projektowe wraz z użyciem ponadstandardowych
warstw izolacyjnych służyć mają zaoszczędzeniu energii. Będzie to budynek demonstracyjny
wykorzystujący nowoczesne rozwiązania w
zakresie oszczędności energetycznej (kolektory
słoneczne, panele fotowoltaiczne).
Żłobek znajdować ma się w części parterowej obiektu, a przedszkole w części parteru oraz
na I piętrze. W budynku do dyspozycji będzie 8
sal przedszkolnych mieszczących do 25 dzieci.
Część żłobkowa pomieścić będzie mogła 45
dzieci. Poza salami dla dzieci żłobkowych i
przedszkolnych w obiekcie znajdować się będzie
sala sensoryczna, gabinet logopedyczno-psychologiczny, pomieszczenie pielęgniarki, szatnie,
pralnia, wózkownia, kuchnia oraz niezbędne
pomieszczenia administracyjno-magazynowe.
Budynek zostanie wyposażony w windę i będzie
dostosowany dla wszystkich osób, w tym osób
z niepełnosprawności.
Całość inwestycji to koszt ok. 10 020 000 zł
z czego kwota dofinansowania to 4 382 241,10
zł dla demonstracyjnego budynku przedszkola
z częścią żłobkową w ramach programu operacyjnego RPO WD 2014 – 2020 oś priorytetowa: 3. Gospodarka niskoemisyjna. Kwota
dofinansowania dla żłobka to 1 899 000,85 zł
w ramach programu operacyjnego RPO WD
2014 – 2020 oś priorytetowa: 6. Infrastruktura
spójności społecznej.
Realizacja inwestycji powinna zakończyć się
w listopadzie 2018 r. Kolejnymi etapami będzie
uzyskanie pozwoleń na użytkowanie obiektu
oraz jego wyposażenie.
Budowa drogi Pieszyce – Bielawa
Realizacja tej inwestycji zakończyła się w
październiku 2015 r. Całkowity koszt inwestycji
to 6 mln zł, a wkład Gminy Pieszyce to 400 000
zł. Zadanie realizowane było przy współpracy z
Powiatem Dzierżoniowskim (droga powiatowa).
Droga przed modernizacją była kręta i
dziurawa, także ze starym drzewostanem
wzdłuż drogi. Dzisiaj jest to droga przestrzenna,
otwarta na rowerzystów, na pieszych, a przede

wszystkim na pojazdy samochodowe. Zakres
inwestycji był bardzo szeroki i objął m.in.:
przebudowę nawierzchni wraz z jej poszerzeniem z 5,5 do 7 m, przebudowę mostu, budowę
chodników, budowę ciągu pieszo-rowerowego
oddzielonego od jezdni pasem zieleni, budowę
oświetlenia drogowego, przebudowę i budowę
systemu odwadniającego, wykonanie miejsc
odpoczynku podróżnych (MOP), nasadzenie
drzew i krzewów, wykonanie oznakowania oraz
zamontowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu
drogowego.
Budowa placu do street workout`u
Budowa tego placu to efekt spotkania burmistrz Pieszyc Doroty KoniecznejEnozel z młodzieżą, która przekazała potrzebę budowy takiego miejsca.
Inwestycja przeprowadzona została w 2016 r. Na
tzw. małpim gaju zamontowane zostały drabinki,
wiosła, twister, a także motyl i nożyce. Sreet workout jest ogólnorozwojowym sportem dla osób
w każdym wieku. Zwiększa on siłę w stosunku
do masy ciała, rzeźbi mięśnie, zwiększa ogólną
sprawność organizmu. Ma on szerokie zastosowanie jako trening siłowy w takich sportach jak
sztuki walki, atletyka czy parkour.
Budowa budynku lokatorskiego
To działanie, które chcemy wykonać wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Bielawie.
Budowa budynku ruszyć ma wiosną 2019 r.
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Plan obejmuje budowę budynku z 35
mieszkaniami, a z gminy wpłynęło ponad 100
podań! Ma być to obiekt o wyższym standardzie,
wyposażony w windy. Wstępne założenia mówią
o mieszkaniach od 35 do 60 m2.
Budynek ma powstać w nowej formie
budownictwa lokatorskiego, co oznacza, że
mieszkanie będzie mogło być dziedziczone lub
zbywalne. - Inwestycję zamierzamy zlokalizować
w okolicy ulicy Ogrodowej 94, obok punktowców
– mówi burmistrz Pieszyc, Dorota KoniecznaEnozel. – Jeżeli mieszkańcy Pieszyc będą
zainteresowani takim rozwiązaniem, być może
drugi budynek powstanie w okolicy budynków
spółdzielczych przy ul Kościuszki 3.
Sprzedaż podzamcza
To był trudny i złożony proces. Stosowny
akt notarialny podpisany został w 2016 r. W ten
sposób Podzamcze wróciło do swoich pierwotnych właścicieli, a mieszkańcy dostali nowe
mieszkania, w stanie nie gorszym lub lepszym
od tych na Podzamczu.
- Jest to zadanie, które umożliwi wiele kolejnych działań, takich jak m.in. wyremontowanie
Podzamcza przez właścicieli zamku, uruchomienie lokali usługowych w tym miejscu, i przede
wszystkim, z czasem stałe udostępnienie zamku
dla turystów - ocenia burmistrz Pieszyc - Dorota
Konieczna - Enozel. – Wszyscy czekamy na te
działania i mamy nadzieję, że po rozwiązaniu
trudnych tematów z jakimi borykają się obecnie

właściciele obiektu uda się go uruchomić. Po
ponad 12 latach od podjęcia uchwały przez Radę
Miejską w Pieszycach w końcu udało się porozumieć i sprzedać podzamcze właścicielowi Zamku.
Gmina sprzedała Podzamcze za kwotę blisko
1.250.000 zł. Środki te pozwoliły na zakup 17
mieszkań rozlokowanych na terenie Gminy
Pieszyce dla osób z Podzamcza w stanie nie
gorszym lub lepszym od dotychczasowych na
Podzamczu.
Rozbudowa Przychodni Miejskiej
Trwa rozbudowa pieszyckiej Przychodni
Miejskiej. Miasto za pośrednictwem przychodni
pozyskało na inwestycję blisko 5 mln zł, a z
budżetu wypracowanego przez przychodnię - jednostkę należącą do gminy, dołoży blisko 3 mln zł.
Inwestycja obejmie rozbudowę budynku o
4-kondygnacyjną część oraz nadbudowę istniejącej przychodni o dwie kondygnacje, a także
wyposażenie jej w sprzęt medyczny oraz system
informatyczny.
Rewitalizacja parku miejskiego
To działania długofalowe, które na pewno
potrwają przez kilka lat. Udało nam się już
odnowić odwodnienie w parku, uruchomić
oszczędne oświetlenie, wykonać inwentaryzację drzewostanu. Ważną inwestycją jest także
budowa toru BMX w parku.
- W ramach środków pozyskanych z
Europejskiej Wspólnoty Terytorialnej i projektu
pn. „Polsko – Czeska Aktywna Turystyka” inwestycja ta została dofinansowana w wysokości
85% kosztów kwalifikowanych – mówi burmistrz
Pieszyc – Dorota Konieczna – Enozel. – W ten
sposób mogliśmy sfinansować kolejne działania
dla rozwoju miasta dzięki pozyskanym pieniądzom. Całkowity koszt budowy toru to prawie
130 000 zł.
W skrajnej części parku powstał tor o łącznej
powierzchni ponad 900 m2, długości około 280
m i szerokości ok. 4 m z pagórkiem startowym,
torem z przeszkodami (kombinacja pagórków
do skoków).
Park miejski stał się także miejscem wielu
wydarzeń sportowych i kulturalnych odbywających się w naszej gminie.
Modernizacja placu zabaw
na osiedlu Małym
Osiedle Małe w Pieszycach położone jest tuż
obok basenu i stadionu miejskiego w centralnej
części miasta. Dlatego właśnie tutaj powstaje
największy i najbardziej rozbudowany plac zabaw
dla dzieci, na którym w ostatnim czasie zamontowano podwójny steper, linarium oraz sztangę w
leżeniu wraz z pylonem. Urządzenia są na bieżąco
konserwowane i sukcesywnie uzupełniane.
Budowa szatni na stadionie miejskim
Kolejną ważną inwestycją, której koszt
całkowity sięga ok. 2 550 000 zł jest budowa

demonstracyjnego obiektu socjalno-szatniowego. Tu z kolei kwota dofinansowania to
1 785 580,14 zł w ramach programu operacyjnego RPO WD 2014 – 2020 oś priorytetowa: 3.
Gospodarka niskoemisyjna.
- Budynek posłuży obsłudze stadionu, ale
również basenu miejskiego, ponieważ budowany
jest na granicy obu obiektów – mówi Dorota
Konieczna – Enozel. - Podobnie jak budynek
przedszkola i żłobka obiekt socjalno-szatniowy
będzie budynkiem demonstracyjnym, czyli
niskoemisyjnym wykorzystującym nowoczesne
rozwiązania w zakresie oszczędności energetycznej (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne).
Jest to bardzo ważne, ponieważ późniejsze utrzymanie takich obiektów jest znaczącą pozycją
w budżecie gminy – dodaje burmistrz Pieszyc.
W budynku planuje się lokalizację szatni,
ogólnodostępnych pomieszczeń higieniczno-sanitarnych oraz dwie sale wielofunkcyjne.
Powierzchnia użytkowa obiektu to 466 m2.
Budynek będzie również dostosowany dla
wszystkich osób bez względu na wiek oraz
niepełnosprawności.
Remont basenu
Ta inwestycja to przede wszystkim
uszczelnienie, zabezpieczenie i rozgrodzenie niecki basenu, wymienia barierek oraz
drabinek oraz poprawa otoczenie basenu.
Modernizacja wykonana będzie do końca
października 2018 roku z wykorzystaniem
środków zewnętrznych pochodzących z
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w
ramach naszego uczestnictwa w Lokalnej
Grupie Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”.
Budowa oświetlenia i ul. Hermana
(dojazd do pól)
To zadania wykonane w 2015 i 2017 r.
Dzięki pozyskaniu dofinansowania na remont
dróg dojazdowych do pól udało nam się wykonać
remont części tej ulicy. Chcielibyśmy go kontynuować w kierunku Bielawy oraz oczywiście
na odcinku od stadionu do Domu Działkowca.
Prace te uzależnione są od możliwości pozyskania dofinansowania. Koszt powyższych prac to
około 240 tys. zł.
Remont dachu Urzędu Miasta i Gminy
To inwestycja, którą mieliśmy zaplanowaną,
ale w efekcie końcowym na dziś nie dojdzie
do jej realizacji. Ze względu na trudności w
porozumieniu się z konserwatorem zabytków
musieliśmy zrezygnować z podpisania umowy
dotacyjnej na remont dachu urzędu. Na ten cel
będziemy poszukiwać innych środków.
Monitoring gminy
Zadanie to realizujemy etapowo.
Wykonaliśmy już monitoring budynku UMiG
oraz basenu miejskiego. Monitorowany jest
również pieszycki Orlik, a obecnie zakładana jest

instalacja monitoringowa przy budynku ZGM.
Z całą pewnością będą pojawiały się kolejne
miejsca objęte monitoringiem.
Projekt „Fotowoltaika”
W Gminie Pieszyce wykonane zostaną 34
instalacje fotowoltaiczne o całkowitej mocy
ok. 215 kW). Koszt Gminy to 39 100,00 zł, a
dofinansowanie na realizację tego zadania sięga
85% tj. 1 254 233,00 zł. Koszt, jaki ponoszą
mieszkańcy, to 15% wartości danej instalacji.
Zadanie realizowane jest na podstawie porozumienia 14 gmin.
Kanalizowanie gminy wspólnie z WiK
To bardzo duża inwestycja realizowana
w latach 2017 – 2018. Dzięki współpracy ze
Spółką Wodociągi i Kanalizacja wykonaliśmy
kolejne odcinki sieci kanalizacji sanitarnej,
nadrabiając zaległości infrastrukturalne sprzed
wielu lat. W ramach tej inwestycji wykonaliśmy 290 mb sieci w ul. Botwinowej, 190 mb
w ulicy Hermana i 2600 mb w ul. Zamkowej,
Kuźnickiej oraz Sanatoryjnej. Budowa kanalizacji sanitarnej odbywa się w ramach projektu pn.
„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej
na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego
- etap II” współfinansowanego ze środków
Funduszu Spójności.
Remont drogi ul. Botwinowa
Korzystając z okazji budowy sieci kanalizacyjnej w wielu miejscach przeprowadzaliśmy dodatkowe prace, które wymagają
ingerencji w nawierzchnię. Tak też było w
ulicy Botwinowej. Z uwagi na bardzo zły stan
instalacji wodnej oraz gazowej przy pomocy
WiK Sp z o.o. oraz Zakładu Gazowniczego
udało nam się w trybie awaryjnym wymienić
te instalacje. Dodatkowe prace w tej ulicy
wymusiły konieczność odtworzenia nawierzchni
na całej szerokości drogi. Nawierzchnię i
chodniki wykonano z kostki betonowej.
Zadanie to zrealizowane zostało w 2017 roku.
Budowa skweru przy NETTO
Chcemy zagospodarować kolejny teren
zielony w naszej gminie. Dzięki współpracy Z
ogrodami działkowymi będziemy chcieli w 2019
r. wybudować skwer wraz z zagospodarowaniem
stawu. Dokumentacja projektowa została już
wykonana, a zadanie współfinansowane jest
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa
w ramach Interreg V-A Republika Czeska-Polska
2014-2020.
Projekt przebudowy Młynówki w rejonie
ul. Sanatoryjnej i Polnej
Projekt na realizację tego zadania został
wykonany w 2017 roku. Przeprowadzenie robót
budowalnych planujemy w roku 2019.
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Zamknięcie drogi w Rościszowie
W związku z planowanym układaniem warstwy ścieralnej na drodze wojewódzkiej 383 w Rościszowie w
nocy z 7 na 8 września 2018 r. droga będzie całkowicie
zamknięta.
Zamknięcie drogi wystąpi:
- dla aut osobowych w dniu
07.09.2018 (piątek) od godziny
20.00 do dnia 08.09.2018
(sobota) do godziny 8.00.
- dla aut ciężarowych
oraz autobusów komunikacji

miejskiej w dniu 07.09.2018
(piątek) od godziny 20.00 do
dnia 08.09.2018 (sobota) do
godziny 12.00.
Autobus komunikacji
miejskiej w tym czasie będzie

dojeżdżał do wysokości szpitala w Rościszowie.

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.
UMiG Pieszyce

Ścieżka pieszo-rowerowa Pieszyce – Kamionki
Dobiegają końca prace nad projektem ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy Pieszycami a Kamionkami.
Prac budowlane zakończymy w maju 2019 roku. Inwestycja pozwoli nam zwiększyć bezpieczeństwo na tym
odcinku drogi oraz zdecydowanie zwiększy atrakcyjność turystyczną i możliwość dotarcia w Góry Sowie.
W maju 2018 r. podpisaliśmy
umowę na budowę „Ścieżki
rowerowej Pieszyce – Kamionki”
w systemie Zaprojektuj i
Wybuduj. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn.:
„Udostępnianie zasobów przyrodniczych poprzez budowę ścieżek
rowerowych na terenie Powiatu
Dzierżoniowskiego” i jest dofinansowana z Regionalnego
Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia
jest wykonanie dokumentacji
projektowej wraz z wykonaniem
robót budowlanych ścieżki rowerowej i ciągów pieszo-jezdnych
Pieszyce – Kamionki na podstawie opracowanego Programu
Funkcjonalno-Użytkowego.
Całość prac planuje się zakończyć w połowie przyszłego roku.
W ramach inwestycji wykonawca wykona m.in. nawierzchnie o szerokości od 2,5 m do 3,0
m i łącznej długości ok. 2000m,

ustawi słupy oświetleniowe (typ
LED) wzdłuż drogi powiatowej
wraz z doświetleniem przejazdów dla rowerzystów, 2 miejsca
odpoczynku podróżnych.
Inwestycja zwiększy bezpieczeństwo poruszających się na
trasie Pieszyce – Kamionki, prze-

nosząc ruch rowerowy i pieszy
poza pas ruchu samochodów.
Przewidywany koszt inwestycji
wyniesie ok. 1 260 000 zł, na co
Gmina Pieszyce pozyskała dofinansowanie w wysokości ok. 850
tyś. z Programu Operacyjnego
Województwa Dolnośląskiego na
lata 2014-2020.

OGŁOSZENIA ZGM
1. Zamienię mieszkanie komunalne położone w Pieszycach o
pow. 29,05 m² po remoncie na większe położone w Pieszycach lub
Dzierżoniowie. Możliwość dopłaty. Tel.: 534-361-031 lub 726-396-471.
2. 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. Tel.: 667-747-768.
3. Zamienię mieszkanie położone na parterze przy ulicy Kopernika o pow. 31,21 m². Tel.: 667-544-077.
4. Sprzedam pół domu do remontu w Rościszowie. Możliwość
zamiany na mieszkanie. Tel.: 663-620-474.
5. Zamienię mieszkanie komunalne położone na I piętrze o
pow. 17,49 m ² na większe – może być ze spłatą zadłużenia. Tel.:
535-306-671.
6. Zamienię mieszkanie komunalne położone na parterze o
pow.27,56 m 2 na większe położone w Pieszycach (do remontu lub
zadłużone). Tel.: 537-251-839.
7. Zamienię mieszkanie komunalne położone na I piętrze o
powierzchni 50,79 m 2 , 2 pokoje, kuchnia, łazienka o pow. 9 m 2, c.o.
na mniejsze o podobnym standardzie. Tel.: 726-045-070.
8. 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. Tel.: 781-751-174.
9. Sprzedam działkę budowlaną: w Rościszowie 48 arów. Tel.:
693 765 530.
10. Sprzedam garaż murowany przy ul. Ogrodowej w Pieszycach (przy wieżowcach).25m 2. Cena do uzgodnienia. Tel.: 887419-915.

11. Zamienię mieszkanie komunalne o pow. 40 m 2 położone
na II piętrze na mieszkanie położone na parterze (wyremontowane).
Lokal, który użytkuję znajduje się przy ul. Kopernika jest po remoncie. Tel.: 535-747-333.
12. Sprzedam mieszkanie własnościowe w centrum Pieszyc,
przy ulicy Kopernika, na parterze o pow. 63, 24 m 2. Mieszkanie
słoneczne, składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju.
Nowo zainstalowane ogrzewanie gazowe. Tel.: 509-908-215.
13. Sprzedam działki budowlane w Piskorzowie (za leśniczówką i naprzeciwko sklepu ABC). Telefon 697-459-898.
14. Zamienię mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka w sumie
52 m 2. Tel.: 605-728-783.
15. 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
16. Sprzedam m ieszkanie własnościowe w Piesz ycach 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, elektr yczne i ogrzewanie kaf lowe.
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. 74-8365-356 lub 74- 8365-440.
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SEZON 2018/2019 | KLASA OKRĘGOWA | RUNDA JESIENNA
Data

Gospodarz

Wynik

Gość

11.08.2018

Karolina Jaworzyna Śląska

1:3

MKS Pogoń Pieszyce

18.08.2018

MKS Pogoń Pieszyce

4:0

Venus Nowice

25.08.2018

Victoria Tuszyn

1:2

MKS Pogoń Pieszyce

01.09.2018

MKS Pogoń Pieszyce

4:0

Górnik Boguszów – Gorce

08.09.2018

Sparta Ziębice

MKS Pogoń Pieszyce

15.09.2018

MKS Pogoń Pieszyce

LKS Bystrzyca Górna

22.09.2018

Grom Witków

MKS Pogoń Pieszyce

29.09.2018

MKS Pogoń Pieszyce

Piławianka Piława Górna

06.10.2018

Zdrój Jedlina Zdrój

MKS Pogoń Pieszyce

13.10.2018

MKS Pogoń Pieszyce

Granit Roztoka

20.10.2018

Zamek Kamieniec Ząbkowicki

MKS Pogoń Pieszyce

28.10.2018

MKS Szczawno Zdrój

MKS Pogoń Pieszyce

04.11.2018

MKS Pogoń Pieszyce

Skałki Stolec

11.11.2018

Kryształ Stronie Śląskie

MKS Pogoń Pieszyce

18.11.2018

MKS Pogoń Pieszyce

Włókniarz Kudowa Zdrój
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SEZON 2018/2019 | KLASA A | RUNDA JESIENNA
Data

Gospodarz

Wynik

Gość

11.08.2018

Wierzbianka Wierzbna

1:2

LKS Boxmet Piskorzów

19.08.2018

LKS Boxmet Piskorzów

2:2

Unia Złoty Stok

26.08.2018

Bielawianka Bielawa II

4:1

LKS Boxmet Piskorzów

01.09.2018

LKS Boxmet Piskorzów

1:0

S.T.E.P Tąpadła/Wiry

09.09.2018

Koliber Uciechów

LKS Boxmet Piskorzów

16.09.2018

LKS Boxmet Piskorzów

Cukrownik Pszenno

23.09.2018

LKS Gilów

LKS Boxmet Piskorzów

30.09.2018

LKS Boxmet Piskorzów

Dabro-Bau Makowice

07.10.2018

Delta Słupice

LKS Boxmet Piskorzów

14.10.2018

LKS Boxmet Piskorzów

Puo Wiśniowa

21.10.2018

Czarni Sieniawka

LKS Boxmet Piskorzów

28.10.2018

LKS Boxmet Piskorzów

Polonia Ząbkowice Śląskie

04.11.2018

Break-Team LZS Roztocznik

LKS Boxmet Piskorzów

11.11.2018

Ślęża Ciepłowody

LKS Boxmet Piskorzów

18.11.2018

LKS Boxmet Piskorzów

Zieloni Łagiewniki

nr 8 (280) / 2018

cd. ze str. 12
trza. Na trasie w terenie płaskim - tak jak w Pętli Sowiogórskiej - a
także na dłuższym dystansie liczą się inne cechy zawodnika, niż
na krótszej trasie prowadzącej pod górę. Widać to szczególnie po
wynikach czołówki. Rywalizację techniką klasyczną na 30 km
pewnie wygrał Łukasz Bronowicki (Enervit Team) przekraczający metę z czasem 1:10:20. Na drugi stopień podium ze stratą 4
sekund zasłużył Białorusin Yury Antokhin (OSM-Skigo). Trzecie
miejsce ponownie dla Wojciecha Smykowskiego (CT Retro).
Szans w biegu klasykiem swoim rywalkom nie dała Beata
Nowok (team nabiegowkach.pl), której pokonanie czterech okrążeń zajęło 1:28:26. Monika Judka (biegówki.eu) na dotarcie do
mety na drugim miejscu potrzebowała aż 8 minut więcej. Trzecia
tego dnia Joanna Kujawska (team nabiegowkach.pl) ukończyła
wyścig po kolejnych ponad 4 minutach.
W biegu dowolną techniką na 30 km najszybszy okazał się
Jakub Mroziński (Start Ski - Rollspeed Team). Zwycięzca
sobotniego biegu klasykiem tym razem osiągnął czas 1:08:32.
Drugie miejsce dla Ukraińca Dmytra Riepki ze stratą 9 sekund
do najszybszego. Trzeci na mecie po minucie za zwycięzcą bieg
ukończył ubiegłoroczny triumfator klasyfikacji generalnej cyklu
techniką dowolną - Jakub Ogorzałek (Nowa Ruda Biega).
W wyścigu techniką dowolną pań na 30 km drugie zwycięstwo tego weekendu zanotowała Aleksandra Ciepiela (MKS
Karkonosze / SMS Szklarska Poręba) z czasem 1:17:35. Drugie
miejsce dla Anny Bezulskiej (Nowa Ruda Biega), a trzecie dla
Anny Bolechowskiej-Karoń z Gliwic.
Wśród miłośników sprzętu terenowego w biegu głównym
wyzwanie podjęła ponownie tylko jedna zawodniczka - Beata

Dziura z Wałbrzycha i naturalnie została zwyciężczynią tej konkurencji. Pomiędzy panami sensacyjne rozstrzygnięcie. Do mety
jednocześnie - trzymając się za ręce - dotarli triumfator sobotniego
biegu Jan Łacek (team nabiegowkach.pl) i Tadeusz Lis (Skiking.
pl Team). Ich czas to 1:20:21. Jan to doświadczony biegacz, jeden
z mocniejszych polskich weteranów specjalizujących się startach
techniką łyżwową w biegach narciarskich. Tadeusz swoją przygodę ze sportem rozpoczął w 2017 roku i po niewiele ponad roku
doszedł do tak wysokiej formy. Gratulacje.
Na kolejnych pozycjach linię końcową przecięli: Sławomir
Siedziński i Wojciech Wahlig - obaj reprezentujący Skiking.pl
Team. Ukończenie biegu zajęło im odpowiednio 7 i 37 sekund
więcej niż zwycięzcom.
W Pętli Sowiogórskiej ścigano się także na jednym okrążeniu.
Dystans 7 km wybrało znacznie mniej uczestników, nie dawał on
bowiem możliwości zdobycia punktów do generalki cyklu.
W biegach I tury Vexa Skiroll Tour rywalizacja była międzynarodowa. Obok Polaków i Czechów wystartowali także Ukraińcy
i Białorusin. Ci ostatni w Góry Sowie przyjechali specjalnie
spoza granic naszego kraju, by wziąć udział w nartorolkowych
biegach. To bardzo uatrakcyjniło współzawodnictwo. Sportowcy
ze Wschodu - weterani, byli zawodnicy - okazali się mocną grupą,
zwłaszcza w biegu pod górę. Obsadzili m.in. całe męskie podium
biegu dowolną techniką sobotniego Uphillu Gór Sowich.
Organizatorami zawodów byli: portal nartorolki.pl, firma MT
Sport oraz Miasto Pieszyce. Partnerem Pętli Sowiogórskiej było
Miasto Dzierżoniów.
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Ponad 700 uczestników biegu
na Wielką Sowę
Ponad siedmiuset uczestników 12 sierpnia br.
wystartowało w 9 Regatta Biegu na Wielką Sowę,
którego organizatorem było Centrum Kultury Gminy
Nowa Ruda.
Gmina Pieszyce była sponsorem jednego z bufetów oraz
współorganizowała metę na
szczycie góry, gdzie u podnóża
wieży widokowej na Wielkiej
Sowie zawodników witały
burmistrz Pieszyc – Dorota
Konieczna – Enozel wspólnie
z wójtem Gminy Nowa Ruda –

Adrianną Mierzejewską oraz
dyrektorem CKGNR Gabrielą
Buczek. Każdy uczestnik
otrzymał pamiątkowy medal.
Pierwszy linię mety przekroczył Sylwester Lepiarz,
któremu pokonanie trasy zajęło
nieco ponad 38 minut. W tak
wyjątkowym biegu nie zabrakło

również pieszyczan. Najszybciej
na szczyt Wielkiej Sowy dobiegli Joanna Dymkowska i
nr 8 (280) / 2018

Dominik Opaliński. Serdecznie
gratulujemy!
(red.)

Góry Sowie gościły
największą nartorolkową imprezę tego sezonu
W ostatni weekend lipca 2018 roku w gminie Pieszyce odbyły się pierwsze dwa biegi polskiego cyklu
nartorolkowego Vexa Skiroll Tour. Zawodnicy ścigali

się w Uphillu Gór Sowich i Pętli Sowiogórskiej. Przez
dwa dni zanotowano 162 osobostarty, co jak dotąd jest
rekordem frekwencji tego sezonu.

Końcówkę lipca 2018 roku zapamiętamy jako bardzo upalną.
Taka też pogoda towarzyszyła zawodnikom biorącym udział w
biegach I tury cyklu Vexa Skiroll Tour 2018. Palące słońce i
duszne, parne powietrze, dla wielu były większym wyzwaniem
niż rywale.
Przez oba dni współzawodnictwo odbywało się na asfaltowych
drogach publicznych powiatu dzierżoniowskiego, które wyłączone
zostały z ruchu pojazdów, co pozwoliło i zawodnikom, i organizatorom poczuć się bezpiecznie i komfortowo. Ścigano się w trzech
konkurencjach - na nartorolkach sportowych techniką klasyczną
i dowolnie oraz na sprzęcie z pompowanymi kołami. Wymogi
regulaminowe nakazują wykorzystanie wyłącznie nartorolek
wyposażonych w gumowe koła.

00:44:07. Pół minuty więcej na osiągnięcie mety potrzebowała
Beata Nowok (team nabiegowkach.pl). Kolejne 4 minuty dłużej
biegła trzecia zawodniczka dnia - Monika Judka (biegowki.eu).
W biegu techniką dowolną najszybsi okazali się zawodnicy z
Ukrainy: Stanislav Shchepa, Dmytro Riepka i Yuriy Grynkiv.
Zwycięzcy pokonanie trasy zajęło 00:34:33. Jego kolegom 7 i
10 sekund więcej. Najszybszym Polakiem w tej konkurencji był
Arkadiusz Ogorzałek (Nowa Ruda Biega), który zajął czwarte
miejsce open.
Najszybsza wśród kobiet była Aleksandra Ciepiela (MKS
Karkonosze / SMS Szklarska Poręba), której bieg zajął 00:41:08.
W rywalizacji na pompowanych kołach wystartowała tylko
jedna zawodniczka - Beata Dziura z Wałbrzycha. Tym samym
została zwyciężczynią tej konkurencji. Wśród panów bezkonkurencyjny był Jan Łacek (team nabiegowkach.pl), który na mecie
zameldował się po 41 minutach i 4 sekundach.

Sobota, Uphill Gór Sowich
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W sobotnie popołudnie 28 lipca, na trasie prowadzącej z
Pieszyc na Przełęcz Jugowską o długości 9 km, ścigano się w
Uphillu Gór Sowich. Zawodnicy mieli do pokonania przewyższenie 425 m. W zawodach wystartowało 79 uczestników, to jest
o ponad 20% więcej, niż przed rokiem.
W konkurencji techniką klasyczną najszybszy okazał się
ubiegłoroczny zwycięzca biegu - Jakub Mroziński (Start
Ski - Rollspeed Team), który osiągnął czas 00:35:11. Ze stratą
minuty jako drugi na Przełęczy Jugowskiej pojawił się Grzegorz
Legierski (team nabiegowkach.pl), a tuż za nim trzeci do mety
dotarł Wojciech Smykowski (CT Retro).
Wśród płci pięknej techniką klasyczną najszybsza okazała się
młoda zawodniczka Karolina Kukuczka (MKS Istebna) z czasem

Niedziela, Pętla Sowiogórska

W niedzielny poranek 29 lipca po raz pierwszy w ramach
cyklu ścigano się w biegu dystansowym - Pętli Sowiogórskiej.
Zawodnicy rywalizowali na trasie rozpiętej między wsiami
Piskorzów i Bratoszów w gminie Pieszyce a Dzierżoniowem.
Pokonywano pętlę o długości 7,2 km. Bieg główny - zaliczany
do klasyfikacji generalnej cyklu Vexa - odbywał się na czterech
pętlach, a bieg towarzyszący na jednej.
Numer startowy do udziału w Pętli Sowiogórskiej odebrało 83
zawodników. Jednak nie wszyscy ukończyli zawody ze względu
na upadki, uszkodzenia sprzętu, czy wysoką temperaturę powiecd. na str. 11
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