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PARTNERSTWO SowiogórskiE

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”,
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020.

Słowem wstępu
Szanowni Państwo
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie”
podejmuje działania związane z realizacją poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020. Celem głównym PROW 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, działania w dziedzinie
klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
W ramach tych działań w oparciu o cele zawarte w LSR
możliwe jest otrzymanie pomocy na podejmowanie
działalności gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej oraz na realizację zadań grantowych. Warunkiem koniecznym do spełnienia jest wykorzystywanie
w planowanej działalności potencjału krajobrazowego,
turystycznego i kulturowego bądź społecznego poprzez
realizację przedsięwzięć wskazanych w ogłoszeniach
o naborach wniosków.
LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” obecnie pracuje nad
wprowadzeniem koniecznych zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)
w ramach PROW na lata 2014-2020 wynikających z nowo
wprowadzonych Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 z dnia 18.08.2017 r. i nr 6/4/2017
z dnia 02.10.2017 r. a także z nowelizacji Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności obowiązującej od 02.09.2017 r., Ustawy o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych
w perspektywie finansowej 2014-2020 obowiązującej
od 02.09.2017 r. oraz nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które weszło w życie
09.09.2017 r.
Prace dotyczą dostosowania wskaźników z Lokalnej Strategii Rozwoju do nowo obowiązujących przepisów. Zaktualizowane zostaną również procedury, Lokalne Kryteria Wyboru i inne dokumenty, którymi posługuje się LGD.
Po zakończeniu prac i akceptacji zmian dokumentacji
przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczniemy proces naboru wniosków.
Pierwszym krokiem będą bezpłatne szkolenia dla potencjalnych Beneficjentów z obowiązującej legislacji oraz
zasad wdrażania PROW 2014 – 2020, ze sposobu przygotowywania wniosków i innych niezbędnych działań
koniecznych do otrzymania pomocy. Informacje o terminach szkoleń będą umieszczane na naszej stronie www.
partnerstwo-sowiogorskie.pl, w ogłoszeniach, a także na
portalu społecznościowym. Każdy zainteresowany otrzymaniem pomocy może również skorzystać z bezpośredniego doradztwa w Biurze LGD.
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Przypominamy, iż Wnioskodawcami mogą zostać przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne chcące rozpocząć działalność gospodarczą, mieszkańcy, JST, NGO oraz inne
podmioty określone w LSR, która obejmuje swoim działaniem pięć gmin: Głuszycę, Jedlinę-Zdrój, Nową Rudę,
Pieszyce i Walim.
Podczas przeprowadzonych w maju 2017 roku sześciu
naborów zostało złożonych łącznie 37 wniosków.
Nabory zostały ogłoszone na działania:
1. Duże projekty, w tym:
• Budowa, remont, wyposażenie obiektów
i miejsc związanych z rozwojem obszaru w oparciu o lokalne zasoby
• Budowa, remont, wyposażenie obiektów i miejsc
służących rozwojowi społeczności lokalnej
2. Rozwój podmiotów gospodarczych
3. Wspieranie tworzenia nowych podmiotów gospodarczych
4. Granty, w tym:
• Działania rozwijające potencjał społeczności
lokalnych i organizacji pozarządowych oraz
edukacja przyrodnicza i klimatyczna
• Tworzenie i rozwijanie oferty promocyjnej
regionu w oparciu o zasoby lokalne Gór Sowich
W 2018 roku planowane są kolejne nabory na działania
takie jak:
1. Rozwój podmiotów gospodarczych
2. Wspieranie tworzenia nowych podmiotów
3. Granty, w tym:
• Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych oraz edukacja przyrodnicza i klimatyczna
• Budowa, remont, wyposażenie obiektów
i miejsc związanych z rozwojem obszaru w oparciu o lokalne zasoby
• Budowa, remont, wyposażenie obiektów i miejsc
służących rozwojowi społeczności lokalnej
W ramach realizacji LSR Lokalna Grupa Działania planuje
w roku 2018 zrealizować projekt współpracy pod roboczą nazwą „Festiwal Kulinarny: Tradycje wsi polskiej
i czeskiej” o charakterze międzynarodowym. Partnerami projektu będzie LGD z województwa dolnośląskiego
tj. Lokalna Grupa Działania „Ujście Baryczy” Gmin Góra
– Niechlów - Wąsosz oraz partner zagraniczny z Czech:
MAS „Sdruženi Splav”. Budżet projektu współpracy ustalono w granicach 2% budżetu na realizację LSR czyli na
108 000,00 zł. Głównym celem projektu jest aktywna promocja obszaru partnerów poprzez wymianę doświadczeń związanych z tradycją, kulturą i dziedzictwem lokalnym. Operacja wpisuje się w dwa cele szczegółowe LSR
tj. cel szczegółowy 1.2 Obszar atrakcyjny turystycznie –
z mocną marką turystyczną Gór Sowich – promocja

obszaru oraz cel szczegółowy 2.1 Rozwój społeczeństwa
obywatelskiego i budowanie poczucia lokalnej wspólnoty.
W niniejszej publikacji pragniemy pokazać Państwu
obszar LGD od aktywnej strony. „Obszar LGD „Partnerstwa Sowiogórskiego” oferuje zarówno szeroki wachlarz
wydarzeń sportowych – coraz bardziej znanych i docenianych w Polsce, ale również rozwija całoroczną infrastrukturę rekreacyjną zaczynając od basenów, szlaków:
turystycznych, rowerowych, biegowych, konnych, sto-

ków narciarskich, ścieżek narciarstwa śladowego. Znajdzie się również coś dla miłośników paralotniarstwa, modelarstwa, gry w bule, fitness i nie tylko. Rozbudziliśmy
Państwa ciekawość? Zapraszamy do lektury!
Zachęcamy również do przesyłania informacji o regionie,
które mogłyby zainteresować turystów odwiedzających
nasze tereny.
Zapraszamy również do współtworzenia strony www.
partnerstwo-sowiogorskie.pl

Głuszyca

kraina tajemnic i przygód

Grand Prix Głuszycy MTB Podziemia Osówki 2017
Wymagającą, choć bardzo malowniczą trasę mieli do
pokonania zawodnicy Grand Prix Głuszycy MTB Podziemia Osówki. Wyścig, który odbył się 14 maja, był drugim
startem w ramach Pucharu Strefy MTB Sudety 2017.
Głuszycki etap postanowiło pokonać ponad 400 kolarzy
górskich, którzy po ukończeniu 11 km jazdy decydowali
się na wybór dystansu wyścigu. Na trasie MINI zawodnicy mieli do pokonania 26 km i 800 metrów przewyższeń,
natomiast dystans MEGA liczył 43 km i 1800 metrów
przewyższeń. Wyścig przebiegał przez najbardziej widokowe punkty tras Strefy MTB Głuszyca. Zawodnicy mogli
się spodziewać, że na leśnych odcinkach trasy pojawi
się sporo błota. Jednak z powodu nagłej ulewy i burzy
w czasie trwania wyścigu warunki na trasie okazały się

naprawdę ekstremalnie trudne i niestety nie wszystkim
udało się zawody ukończyć. Na mecie dystansu mini
jako pierwszy pojawił się Piotr Kurczab z Ząbkowic Śląskich (SGR SPECIALIZED) z czasem 01:17:57. Zwycięzcą
dystansu mega w rewelacyjnym czasie 02:16:49 został
Rafał Alchimowicz z Jeleniej Góry (INTERFERIE OPTYK
OKULAR). Prawdziwie sportowe emocje i niezwykle mobilizujący doping towarzyszyły także wyścigowi rowerowemu dla dzieci do lat 14.
Organizatorami Grand Prix Głuszycy MTB Podziemia
Osówki 2017 byli Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy, Powiat Wałbrzyski oraz Gmina Głuszyca. Wydarzenie wsparła organizacyjnie ogromna rzesza wolontariuszy, partnerów i sponsorów.

Półmaraton górski z historią w tle
W czasie II Półmaratonu Szlakiem Riese, który 6 sierpnia wystartował z Parku Jordanowskiego w Głuszycy,
biegacze przy pokonywaniu 21,5 km dystansu z 755 metrami przewyższeń, mijali naziemne budowle kompleksów Podziemne Miasto Osówka i Włodarz zlokalizowane

w Górach Sowich. Przed startem wykład o tajemniczym
projekcie Riese, realizowanym w czasie II wojny światowej przez hitlerowców, wygłosił Jerzy Cera, wieloletni
badacz historii kompleksu Riese i autor książek na temat
tajemnic Gór Sowich. Po biegu zawodnicy mogli jesz-
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cze zwiedzić podziemne budowle zlokalizowane wokół
Osówki i Włodarza.
Zwycięzcą II Półmaratonu Szlakiem Riese został Daniel
Krasulak z Wrocławia (WKS Śląsk Wrocław) z czasem

01:29:04.7. Bieg zorganizowali Stowarzyszenie Waligóra
Run oraz Gmina Głuszyca przy wsparciu wolontariuszy,
Podziemnego Miasta Osówka i kompleksu Włodarz.

Rekordowe wyniki w WRC 2017!
Tegoroczna edycja Waligóra Run Cross sprzyjała biciu
rekordów. Sprzyjające warunki atmosferyczne – dobra wilgotność powietrza i przyjazna wysiłkowi temperatura sprawiły, że na obu dystansach - 53 km i 25 km biegło się lepiej
niż w ubiegłym roku. Rekordy tras ultramaratonu i półmaratonu w sobotę 2 września 2017 r. zostały poprawione!
Czech ONDŘEJ PENC ukończył ULTRA WRC (53 km) z rewelacyjnym czasem 5:04, a tym samym poprawił ubiegłoroczny rekord 5:05, który należał do Hiszpana Nuneza
Álex Martineza. Również wśród kobiet Turczynka AYSEN
SOLAK, która ukończyła bieg z czasem 6:43 znacznie poprawiła ubiegłoroczny rekord trasy 6:57 należący do Malwiny Jachowicz z Wrocławia. Podobna sytuacja miała
miejsce w biegu na dystansie HALF. Czech PAVEL BRÝDL
ukończył bieg z czasem 1:58 i poprawił ubiegłoroczny rekord o 14 minut. Natomiast KINGA JURCZYK przebiegła

25 km w czasie 2:32 i tym samym poprawiła dotychczasowy rekord o 9 minut.
Prawie 200 zawodników zmierzyło się z dystansem WRC
2017, wielu z nich pojawiło się w Głuszycy ponownie
i poprawiło swoje życiówki. Dziękujemy wszystkim biegaczom górskim za udział w tegorocznych zawodach i
zapraszamy za rok.
Burmistrz Głuszycy Roman Głód oraz Ewa Sobieraj i Andrzej Kolisz ze Stowarzyszenia Waligóra Run Cross składają podziękowania dla wszystkich wolontariuszy, którzy
wsparli organizatorów biegu. Serdeczne podziękowania
dla Gminy Mieroszów i burmistrza Marcina Raczyńskiego
oraz wszystkich sponsorów i partnerów WRC.
Zmierz się z WRC! Już za rok!

Głuszyca w „Faktach” RMF FM i na portalu „Bajeczna Polska”
O atrakcjach Gminy Głuszyca głośno było 9 września
w „Faktach” RMF FM. W czasie siedmiu wejść „na żywo”
rozmówcy opowiadali o tajemnicach Podziemnego Miasta Osówka, o ruinach zamku Rogowiec, o Kamykach
i powstających tam zimą lodospadach. Prowadzący program oraz zaproszeni do udziału w programie głuszyczanie zachęcali także do poznania tras Strefy MTB Głuszyca
oraz do uprawiania turystyki aktywnej w naszej gminie.
Na przybyłych do namiotu RMF FM mieszkańców Głuszycy czekały miłe upominki i słodki poczęstunek. Atrakcje
Głuszycy są promowane na portalu RMF FM „Bajeczna
Polska” na stronie www.rmf.fm/bajeczna-polska/

Certyfikat „GMINY PRZYJAZNEJ ROWERZYSTOM” dla Głuszycy!
Za twórczy wkład w rozwój turystyki rowerowej Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze przyznało
Głuszycy certyfikat „Gminy Przyjaznej Rowerzystom”.
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W kategorii gmin od 3 do 10 tys. mieszkańców certyfikaty otrzymały jeszcze trzy inne gminy: Giżycko, Podkowa
Leśna oraz Szklarska Poręba.

Głuszyca – wraz z innymi certyfikowanymi i wyróżnionymi gminami – została także zaproszona do zaprezentowania swojej oferty turystycznej na
targach w Kielcach na stoisku PTTK
„Rowerem przez Polskę”.

Podsumowanie VI edycji Ogólnopolskiego
Konkursu „Gmina Przyjazna Rowerzystom”
miało miejsce 21 września w czasie VII Międzynarodowych Targów Rowerowych Kielce
BIKE-EXPO. W imieniu Gminy Głuszyca certyfikat odebrał prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Głuszycy Grzegorz Walczak.

Słoneczny Uphill Rogowiec z Festiwalem Pstrąga
Pierwsza niedziela października 2017 minęła w Głuszycy pod znakiem sportu, aktywności fizycznej, zabawy,
uśmiechu i pozytywnej energii. Po dniach słoty przepięknie zaświeciło słońce, które kolejny, trzeci raz jest łaskawe dla zawodników biorących udział w biegu górskim
Uphill Rogowiec. Zorganizowany przez Stowarzyszenie
Przyjaciół Głuszycy i Gminę Głuszyca bieg zgromadził na
starcie zawodników, którzy mieli do pokonania siedmiokilometrową trasę i 643 metry przewyższeń. Mimo dość
krótkiego dystansu trasa była bardzo wymagająca. Bieg
na szczyt położony 870 m. n.p.m. oferował wszystko, co
biegacze górscy lubią najbardziej - długie i strome podbiegi oraz ostre zbiegi. Wytchnieniem i nagrodą w czasie
drogi były niesamowite górskie panoramy, które mogli
podziwiać zawodnicy.
Pomysłodawca trasy –
głuszyczanin Krzysztof
Drzygała – zaskoczył
wszystkich
nowym,
pięknym odcinkiem,
który zachwycił każ-

dego biegacza. Na mecie, która usytuowana była jak
zwykle na szczycie góry Rogowiec, można było usłyszeć
zachwyty nad piękną, wymagającą i zaskakującą trasą.
Mówi się, że przepiękne granie można spotkać wyłącznie
w Tatrach. Otóż nie tylko. W Głuszycy w okolicach Rogowca również mamy przepiękne granie, które po pierwsze
dają możliwość spojrzenia na krajobraz z innej perspektywy, a po drugie stanowią niezwykłą, trudną technicznie, atrakcję dla biegaczy.
Zwycięzcą III biegu Uphill Rogowiec został Czech Andrzej Penc ze Starostina, który ukończył bieg z czasem
40:47.9 6:57.7. Po starcie dorosłych zawodników Fundacja Jawor przeprowadziła zawody dla młodych biegaczy.
Malowanie buziek, kolorowe warkoczyki, zabawy na
dmuchańcu i z chustą Klanza to atrakcje, które czekały
także na najmłodszych w miasteczku zawodów przy Łowisku Pstrąga Złota Woda w Łomnicy w czasie II Festiwalu Pstrąga. Uczestników zabaw dla dzieci właściciele
łowiska częstowali swoimi specjałami - pieczoną rybą
i słodkościami własnego wyrobu. O muzyczną oprawę
wydarzenia zadbała Głuszycka Orkiestra Dęta z kapelmistrzem Eugeniuszem Leciem na czele.

Ścigali się o Czapkę Śliwek!
Barwy złotej polskiej jesieni, piękna, słoneczna pogoda, dobra zabawa i fantastyczna atmosfera towarzyszyły
rywalizacji kolarzy górskich, którzy postanowili zakończyć
sezon sportowy 2017 w Głuszycy podczas III Wyścigu MTB
XC o Czapkę Śliwek. Organizatorzy – Stowarzyszenie Przyjaciół Głuszycy, Gmina Głuszyca i Team Bike Finger Wałbrzych zadbali, by wyścig, który rozegrano 15 października, dostarczył zawodnikom wielu niezapomnianych
emocji. Łatwo nie było, gdyż trasa składająca się z 3 okrążeń liczących po 5 km w większości składała się z ostrych
podjazdów i wymagała od startujących sporych umiejętności technicznych. Warto dodać, że trasy XC usytuowane
w Głuszycy należą do jednych z najlepszych w okolicy.

Zwyciężył Czech TOMÁŠ ŠEVCŮ. Zawodnik HSK CYCLING
TEAM pokonał 15-kilometrowy dystans w czasie 00:43:44.
Panie i najmłodsi zawodnicy mieli do pokonania dystans
liczący 10 km. Pierwszą kobietą na mecie była wałbrzyszanka Dorota Bielecka z KKW SUPERIOR WAŁBRZYCH
z wynikiem 00:42:53. W wyścigu udział wzięła liczna reprezentacja kolarzy z Głuszycy, spośród których dwaj
zawodnicy zwyciężyli w swoich kategoriach wiekowych.
Pierwsze miejsce w kategorii M-1 zdobył Patryk Tomulik, a w kategorii M-4 Krzysztof Paluszek- pomysłodawca
wyścigu i autor trasy. Zwycięzcy wyścigu oprócz medali
i nagród wywalczyli czapki pełne śliwek.
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Jedlina-Zdrój
wśród lasów i wzgórz

Aktywna oferta Miasta stwarza możliwość uprawiania
sportów letnich i zimowych. Na terenie Gminy znajdują
się dwa duże obiekty, na których nie będziemy się nudzić.
Park Aktywności „Czarodziejska Góra” to emocje na wysokim poziomie! Znajdujący się przy ul. Poznańskiej park,
oferuje 5 tras parku linowego, tor saneczkowy i pontono-

Active Jedlina
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wy, wieżę wspinaczkową z trzema stopniami trudności
oraz hulajnogę i deskorolkę górską, które w okresie letnim zapewniają moc wrażeń i niezapomniane przeżycia.
W okresie zimowym proponujemy zjazdy na wyciągu orczykowym i taśmowym (niezawodny w nauce dla początkujących), torze saneczkowym oraz pontonowym.

Śniegowy Park
Active Jedlina to obiekt przy ul. Kłodzkiej, na terenie którego znajduje się skatepark, 2 boiska sportowe, ścieżka
pieszo-rowerowa, boiska do gry w petanque oraz bieżnia.
Na terenie Active Jedlina corocznie odbywają się imprezy
sportowe, tj. Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój, Festiwal
Aktywności, Międzynarodowy Festiwal Petanque, Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci, Uzdrowiskowe
Wędrówki, cykle spotkań biegowych dla dzieci i młodzieży oraz wiele innych mniejszych wydarzeń. To również
miejsce relaksu przy zbiorniku wodnym, na wygodnych
stałych leżakach z widokiem na Góry Wałbrzyskie.
Gra w bule

Park Aktywności „Czarodziejska Góra”
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Na terenie Jedliny-Zdroju znajduje się ogólnodostępny kort tenisowy oraz stoły do gry w tenisa stołowego.
Różnorodne, liczne szlaki turystyczne pozwalają mieszkańcom i turystom na aktywny udział w cyklicznych
Pałacowych Biegach, uprawianiu jogi oraz ćwiczeniach

w siłowniach terenowych, które ulokowane są we
wszystkich częściach miasta. Ponadto organizowane są
aktywne zajęcia stałe tj. zumba, ćwiczenia dla biegaczy
lub seniorów, natomiast na sali gimnastycznej możemy
pograć w badmintona, siatkówkę lub koszykówkę.

Active Jedlina

Ścieżka pieszo-rowerowa

Gmina Nowa Ruda

aktywna gmina

Gmina Nowa Ruda, z towarzyszącymi jej walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, jest idealnym miejscem na relaks
i wypoczynek od codziennego życia. Aktywnym - pomaga
w pielęgnowaniu różnych pasji i realizowaniu wyśmienitych przygód.
Ukształtowanie terenu sprzyja organizacji wyścigów MTB,
off-road’owych i rajdów konnych. Obszar gminy poprzecinany jest atrakcyjnymi szlakami turystycznymi. Przebiegają tędy m.in. Główny Szlak Sudecki im. M. Orłowicza,
ścieżki rowerowe (o długości ponad 50 km) i trasy narciarstwa śladowego. Te najbardziej malownicze, skupiają się
wokół trzech wież widokowych – na Wielkiej Sowie (1015
m n.p.m.), Kalenicy (964 m n.p.m.) i Włodzickiej Górze
(757 m n.p.m.).
Pasjonaci paralotniarstwa przybywają w te okolice, aby
realizować swoją pasję na Polanie Żmij. Z tego miejsca
w Górach Sowich startują na swoich paralotniach, by poszybować nad malowniczymi dolinami i podziwiać panoramę Sudetów Środkowych.
Górzysty teren sprzyja także miłośnikom modelarstwa.
W Dzikowcu powstała pierwsza trasa do wyścigów mo-

8

deli samochodów off-road’owych,
a Bieganów jest idealnym miejscem do podziwiania własnoręcznie skonstruowanych
modeli samolotów i dronów.
Gmina Nowa Ruda jest sceną dla cyklicznych wydarzeń sportowych. W sierpniu – Sokolec, a w listopadzie
– Świerki, przeżywają prawdziwe oblężenie biegaczy.
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda jest organizatorem
wyróżnionego Złotą Kozicą – Biegu na Wielką Sowę oraz
odznaczonego Srebrną Kozicą – Górskiego Biegu Niepodległości.
W tym roku, po raz drugi na terenie Gminy Nowa Ruda,
miały miejsce udane starty BikeMaratonu i Superbiegu,
które przyciągnęły ponad tysiąc zawodników. Przez teren
gminy przebiega trasa CCC Tour Grody Piastowskie, na której walczą kolarze szosowi. Młodzież preferująca rowery
górskie, czeka z niecierpliwością na kolejną Ligę MTB XC
Aglomeracji Wałbrzyskiej.
Amatorzy sportów zimowych odwiedzają trzy ośrodki narciarskie. Wyciągi w Sokolcu, Jugowie i Przygórzu mają długość po ok. 600 m każdy, a nachylenie stoku osiąga nawet

40%. We wsi Sokolec istniał niegdyś
tor saneczkowy i skocznia narciarska.
Dziś miejscowość ta jest najpopularniejszym centrum sportów zimowych
w całym regionie Sudetów Środkowych. Najwyżej położona stacja znajduje się na wysokości 860 m n.p.m.
Aby poprawić warunki zjazdowe i zadbać o komfort narciarzy, naśnieżane
są wszystkie trasy zjazdowe.
Mieszkańcy lubią też aktywnie spędzać czas na basenie w Jugowie lub
grając we francuskie bule. Wędkarzy
spotkamy nad zalewem w Dzikowcu
i w ośrodku Przy-Górze. Dzieci, młodzież i dorośli mają do dyspozycji
cały szereg sekcji działających przy
Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda.
Wachlarz zajęć jest bardzo szeroki –
od boksu, przez fitness, tenis stołowy, po zajęcia z ceramiki.
A to także jeszcze nie wszystko, z czego miłośnicy sportu i rekreacji mogą
wybierać!
Więcej na www.gmina.nowaruda.pl
oraz www.ckg.nowaruda.pl

9

10

Pieszyce

miasto w Górach Sowich

Pieszyce leżą w południowej części województwa dolnośląskiego, w Kotlinie Dzierżoniowskiej u podnóża Gór
Sowich. Należą do zespołu miast: Pieszyce-Dzierżoniów
-Bielawa. Gminę zamieszkuje około 9500 mieszkańców.
Najbardziej rozpoznawalnym symbolem gminy jest ponad 100-letnia wieża widokowa, położona na najwyższym szczycie Gór Sowich - Wielkiej Sowie. To turystyczne zagłębie tej części Sudetów. Wielka Sowa jest celem
licznych wycieczek i węzłem szlaków turystycznych. Jest
to jeden z najlepszych punktów widokowych w całym
paśmie Sudetów. Symbolem gminy jest muflon, którego
najliczniejsza populacja w Polsce znajduje się właśnie
w Górach Sowich. Żyją tu liczne gatunki fauny, bogata
i różnorodna flora.
     Górski obszar gminy Pieszyce pokryty jest gęstą siecią dobrze oznakowanych szlaków turystycznych i tras
rowerowych, które zróżnicowane są pod względem
długości i trudności. Gmina należy także do Strefy MTB
SUDETY, czyli największego systemu tras rowerowych
w Polsce (20 tras o łącznej długości ponad 500 km!).
Miłośnikom jazdy po równinach, nie tylko na rowerach,
polecamy ścieżki pieszo – rowerowe pomiędzy Pieszycami i Dzierżoniowem oraz Pieszycami i Bielawą, które
nocą są także oświetlone. Zimą z kolei miłośnicy „biegówek” mogą korzystać z ratrakowanych tras biegowych.
Walory naszego położenia doceniają także użytkownicy
nartorolek, a w trakcie wakacji w Pieszycach odbywają
się zawody UpHill Gór Sowich.

Wieża widokowa na Wielkiej Sowie

Na terenie gminy znajduje się wiele zabytków architektury.
Do najciekawszych z nich należy pałac barokowy z XVIII wieku w Pieszycach (własność prywatna, obecnie zamknięty
dla zwiedzających), pałac barokowo - klasycystyczny z XVIII
w. w Rościszowie oraz kościoły: św. Jakuba, św. Antoniego,
Aniołów Stróżów w Kamionkach, św. Bartłomieja w Rościszowie i św. Jana Nepomucena w Piskorzowie.
Pieszyce współpracują z gminą Świecie. Umowa partnerska podpisana została we wrześniu 2001 roku.
10 października 2004 roku podobną umowę podpisano
z niemieckim miastem Schortens.  
W Pieszycach życie tętni dzięki wydarzeniom promującym nie tylko gminę, ale również Góry Sowie. Miłośnicy
narciarstwa biegowego nie mogą pominąć kultowego
Biegu Gwarków – drugiego co do wielkości biegu narciarskiego w Polsce. Letnią alternatywą dla biegówek jest
UpHill Gór Sowich na nartorolkach. W Polsce to wciąż
mało popularna dyscyplina sportu. W pieszyckich zawodach rywalizacja odbywa się na dystansie 9 km techniką
klasyczną, dowolną oraz na pompowanych kołach. Biegnąca pod górę trasa zawodów w większości prowadzi
przez las, wśród wysokich drzew dających osłonę przed
słońcem i wiatrem, po szerokiej, asfaltowej jezdni wyłączonej z ruchu pojazdów na czas zawodów.
Zwolennicy kolarstwa górskiego swoich sił mogą spróbować w Grand Prix Pieszyc MTB Wielka Sowa. Podczas, gdy
zawodnicy mierzą się z trudnościami trasy, w miasteczku

Pałac w Pieszycach
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zawodów na kibiców czekają zapierające dech w piersiach pokazy rowerowe
oraz atrakcje dla dzieci, które również mogą rywalizować na specjalnie przygotowanym torze rowerowym.

Otwarcie sezonu turystycznego
na Wielkiej Sowie

Bieg Gwarków

Często zaskakująca 1 maja pogoda nie odstrasza turystów, którzy licznie gromadzą się na Wielkiej Sowie by wspólnie świętować Otwarcie Sezonu Turystycznego w Górach Sowich. Imprezie poza uroczystym przecięciem wstęgi,
towarzyszy szereg atrakcji. Koncerty folklorystyczne, zjazd na linie z wieży,
regiment wojsk pruskich, obóz harcerski, pokazy krótkofalowców oraz to,
czego nie może zabraknąć na takiej imprezie – ciepła strawa.
Na Wielkiej Sowie zlokalizowana jest również meta „Biegu na Wielką Sowę”
– jednego z najpopularniejszych biegów górskich w Polsce, który cieszy się
powodzeniem u biegaczy nie tylko z Polski, ale także z Czech, Niemiec, Francji, Ukrainy czy nawet Kenii.
Rajd Gór Sowich i Wyścig Górski w Rościszowie to z kolei coś dla sympatyków czterech kółek. Bielawska Grupa Motosport wspólnie z Gminą Pieszyce
podtrzymują rajdową tradycję regionu, jednocześnie dając możliwość amatorom ścigania się po najbardziej kultowych odcinkach rajdowych w Polsce.

Bieg górski na Wielką Sowę

MTB Wielka Sowa

UpHill Gór Sowich
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Wyścig Górski w Rościszowie

Lokalne smaki
Pasieka pod Wielką Sową
Wyjątkowe miejsce, w którym tradycja pszczelarstwa
istnieje od czterech pokoleń, a miód w Piskorzowie powstaje z pasją, o czym świadczyć mogą liczne rodzinne tytuły Mistrzów Pszczelarskich. Produkty z własnej
pasieki są w pełni naturalne, nie zawierają konserwantów, sztucznych polepszaczy i barwników, a ich smak
pozostaje na długo w pamięci wszystkich klientów.

Odrobiona goryczki
dla koneserów piwa
Z zapisków dawnych piwowarów spod Gór Sowich właścicielom restauracji „Retro”
w Pieszycach udało się odnaleźć recepturę, z której
powstał Pieszycki Full – piwo
rzemieślnicze typu ALE.

Malinowy smak Gór Sowich
Halinówka to dom wypoczynkowy wraz z ekologiczną
plantacją malin. Obiekt położony jest na jednej z polan
w Rościszowie, gdzie z każdej strony otaczają go lasy,
a i widoki na góry zapierają dech w piersi. Na terenie
gospodarstwa znajduje się plantacja malin, z których
właściciele wyrabiają przepyszne przetwory takie jak
soki, dżemy i suszone maliny.

Walim

Kraina sowiogórskich tajemnic

Gmina Walim, położona w Górach Sowich, jest miejscem pełnym tajemnic. Tu znajdziesz piękno matki natury,
tu będziesz stąpać po średniowiecznych zakątkach Zamku
Grodno, tu wejdziesz w głąb Ziemi, aby prześledzić nierozpoznane poniemieckie Sztolnie Walimskie, tu …, tu na
pewno odpoczniesz. Położeni w niezwykle malowniczym
zakątku Dolnego Śląska, otoczeni górami, lasami, rzekami
i strumykami, na co dzień obcujemy z przebogatą matką
naturą. Zaś teren naszej gminy jest idealnym miejscem do
uprawiania całorocznej turystyki i aktywnego wypoczynku od nart zimą, kąpieli wodnych latem, po piesze i rowerowe wycieczki na specjalnie wydzielonych trasach.
Odwiedzając Gminę Walim warto choć na chwilę zatrzymać się w Zamku Grodno. Miejsce to od zawsze przyciąga turystów wędrujących zboczami wzgórza Choina. Co
w tym miejscu jest takiego co wabi i zniewala? Oczywiście tajemnica! Zaś zwiedzanie zamkowych zakamarków
może dostarczyć mnóstwo emocji, bowiem czekają tam
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na turystów niespodzianki, razem z Białą Damą, która
wygląda swego wybawcy w zakratowanym lochu.
Drugą niezwykłą „wizytówką” naszej gminy, która od lat
przyciąga rzesze badaczy i poszukiwaczy przygód są Sztolnie Walimskie. Podziemne trasy turystyczne w kompleksie
„RIESE” są śladem po jednym z najbardziej tajemniczych
przedsięwzięć górniczych i budowlanych, prowadzonych
w czasie II wojny światowej przez III Rzeszę w Górach Sowich. Obiekt ten jest tym bardziej niezwykły, iż jego budowa nie została ukończona, a jego pozostałością jest szereg
podziemnych kompleksów i nadziemnych budowli do
dziś owianych mgłą tajemnicy, co do ich przeznaczenia.
Urozmaiceniem górzystego krajobrazu naszej Krainy sowiogórskich tajemnic jest Jezioro Bystrzyckie w Zagórzu
Śląskim, które dzięki malowniczej linii brzegowej uznawane jest za jedno z najpiękniejszych jezior zaporowych

Jezioro Bystrzyckie wraz z zaporą wodną

w Sudetach. Oprócz funkcji przeciwpowodziowej i retencyjnej, którą zapewnia potężna, kamienna zapora, Jezioro
Bystrzyckie jest popularnym miejscem rekreacji i turystyki
rodzinnej, bogatym w bazę noclegową i gastronomiczną
z wypożyczalniami sprzętu wodnego. Rowery wodne, kajaki, statki i żaglówki to tylko niektóre atrakcje, z jakich mogą
korzystać turyści przybywający nad Jeziorem Bystrzyckim.
Walorem Gminy Walim jest górski klimat oraz krajobraz,
a także duże różnice terenu, pozwalające doświadczyć
nie tylko niezapomnianych widoków, ale dające także
ogrom możliwości do aktywnego spędzenia czasu. Od
pieszych spacerów na specjalnie wyznaczonych i oznakowanych trasach, po górskie, doskonale przygotowane
trasy rowerowe, zróżnicowane pod względem długości
i skali trudności. Nawet zimą nasze góry mają wiele do
zaoferowania, bowiem poza baśniowymi widokami, zachęcają do korzystania z „białego szaleństwa” na trasach

Na uwagę zasługuję ścieżka
edukacyjna od centrum Zagórza
Śląskiego poprzez Górę Choina
do Jeziora Bystrzyckiego

Pokrywa śnieżna zalegająca od grudnia do marca sprzyja uprawianiu narciarstwa zjazdowego na stokach
w miejscowości Rzeczka
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do narciarstwa biegowego oraz na stokach narciarskich
usytuowanych pod masywem Wielkiej Sowy w miejscowości Rzeczka.
Życie kulturalne naszych mieszkańców skupia się wokół
cyklicznych wydarzeń o charakterze społeczno-rekreacyjnym oraz sportowym, których zadaniem jest integracja społeczna, kultywowanie tradycji oraz promocja
Krainy sowiogórskich tajemnic poza jej granicami. Wśród
niezwykle bogatego kalendarza wydarzeń organizowanych na terenie gminy, który skierowany jest zarówno
do mieszkańców, jak i turystów nas odwiedzających,
możemy wyróżnić m.in.: Jarmark Średniowieczny, Mistrzostwa Polski w Drezynowaniu, Festiwal Gulaszu czy
Festiwal Sera. Do wydarzeń absorbujących większego zaangażowania i wysiłku od jego uczestników możemy zaliczyć: Walimski Półmaratom Górski, turnieje piłkarskie
oraz wyścigi rowerowe organizowane w ramach Pucharu

Strefy MTB Sudety. Mnóstwo wrażeń dostarczają także
Wyścigi ślimaków winniczków, gra w kapsle oraz konkursy samochodowe - tj. „Walimska Zimówka”, „ Walimskie
Lato” czy „Walimska Jesień” organizowane przez grupę
Walim Rajdowy.
Niepowtarzalność i atrakcyjność naszej gminy tworzą
przede wszystkim niezwykłe i fascynujące miejsca oraz
wyjątkowe atrakcje turystyczne, dzięki którym nigdy nie
ma czasu na nudę. Jej urokowi dodają także nasi mieszkańcy, a zwłaszcza grupa lokalnych twórców/wytwórców
- rzemieślników zajmujących się działalnością artystyczną oraz użytkową, którzy w swoją pracę wkładają dużo
wysiłku i serca, co można osobiście sprawdzić nabywając
lub kosztując ich produkty.
Zapraszamy do Krainy sowiogórskich tajemnic, do odkrywania jej piękna, sekretów i osobliwości!

Jarmark Średniowieczny

Konkurs samochodowy - Walimska Mistrzostwa Polski w Drezynowaniu
Zimówka

Na terenie Gminy Walim utworzono ok.
70 km doskonale przygotowanych oraz
zróżnicowanych pod względem długości
i skali trudności górskich tras rowerowych

Przekrocz bramę piastowskiego
Zamku Grodno i poznaj cząstkę
tego niezwykłego świata.
Fot. Katarzyna Simon

Przez dziesięciolecia możliwość
podziwiania ogromu pracy włożonej
w drążenie kilometrowych tuneli
mieli tylko śmiałkowie

Trasy ACTIV dedykowane są dla rowerzystów, biegaczy i chodziarzy,
a w tym i miłośnikom nordic-walking

Sztolnie Walimskie

Zamek Grodno. Fot. Tomasz Góra
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Kalendarium najważniejszych imprez na terenie
Partnerstwa Sowiogórskiego w 2018 r.
Walim – www.walim.pl
Data

Impreza

marzec

Mistrz Jaja - Wielkanocne Tradycje Kulinarne w Górach Sowich

maj

Jarmark Średniowieczny na Zamku Grodno

czerwiec

Festiwal Gulaszu

lipiec

Mistrzostwa Polski w Drezynowaniu

sierpień

Festiwal Sera
Pieszyce – www.pieszyce.pl

Data

Impreza

1 maja

Otwarcie Sezonu Turystycznego w Górach Sowich

12 maja

Korona Gór Sowich (wyścig kolarski)

16 - 17 czerwca

Dni Pieszyc 2018

lipiec

II UpHill Gór Sowich (bieg na nartorolkach)

sierpień

MTB Wielka Sowa
Gmina Nowa Ruda – www.gmina.nowaruda.pl

Data

Impreza

20-21 stycznia

Przełęcz Jugowska - Bieg Gwarków

marzec

Wystawa Stołów Wielkanocnych

maj

Ludwikowice Kłodzkie CR HARENDA - Zlot Klasyków

czerwiec

Ludwikowice Kłodzkie, Sokolec - BIKEMARATON

lipiec

Ludwikowice Kłodzkie, Włodowice, Nowa Ruda - Festiwal Góry Literatury (13-22.07.2018 r.)
Jedlina - Zdrój – www.jedlinazdroj.eu
Data

Impreza

8 kwietnia

Festiwal Aktywności

28-29 kwietnia

XIV Międzynarodowy Festiwal Petanque

1 maja

X Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Dzieci „Jedlina-Zdrój CUP 2018”

13 maja

5. Półmaraton Górski Jedlina-Zdrój

24 czerwca

XVI Dolnośląski Festiwal Zupy
Głuszyca – www.gluszyca.pl

Data

Impreza

20 maja

V Grand Prix Głuszycy MTB Podziemia Osówki

3 czerwca

III Półmaraton Szlakiem Riese

30 września

IV Uphill Rogowiec

6 października

III Waligóra Run Cross - ultramaraton i półmaraton górski

14 października

IV Wyścig MTB XC o Czapkę Śliwek
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