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Społeczności lokalne gmin-partnerów projektu prężnie działają na rzecz
rozwoju wsi tematycznych, zagród edukacyjnych i przedsiębiorstw
społecznych. Mieszkańcy wciąż jednak chcą się uczyć, a także czerpać
z wiedzy i doświadczeń innych osób. Stąd pomysł na realizację projektu
„Między Ślężą a Sową…”.
W ramach przedsięwzięcia we wrześniu i październiku 2021 r. odbyły
się inspirujące wyjazdy studyjne i konferencja poświęcona turystyce.
Mieszkańcy gminy Dzierżoniów pojechali do gminy Pieszyce, gdzie wzięli
udział w ciekawych warsztatach i zwiedzili Muzeum Góry Sowie Region
Sudety. Wybrali się również na wycieczkę w Góry Sowie. Następnie goście
z gminy Pieszyce odwiedzili wsie tematyczne znajdujące się na terenie
gminy Dzierżoniów: Uciechów – „Wioskę Dobrego Humoru” i Owiesno
– „Wieś Okrągłego Zamku”.
Zwieńczeniem projektu jest ta wyjątkowa publikacja. Na kartach dwóch
tomów (pierwszy poświęcony jest gminie Dzierżoniów, a drugi – gminie
Pieszyce) została zebrana baza atrakcji turystycznych oraz obiektów
cennych pod względem historycznym i kulturowym.
Wierzymy, że czytając tę książkę, udasz się w podróż do ciekawych miejsc,
poznasz prawdziwe skarby naszego regionu i pozwolisz się zachwycić
pięknymi widokami.
Przyjemnej lektury!
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Gmina

Pieszyce

przez miasta i wsie

Pieszyce

miasto w Górach Sowich
Jeśli szukasz dobrej bazy wypadowej, do zwiedzania lub aktywnego wypoczynku w Górach Sowich, to doskonale trafiłeś, bowiem
Pieszyce to miasto w sercu Gór Sowich. Nasza gmina należy
do zespołu miast: Pieszyce – Dzierżoniów – Bielawa. Wliczając wsie
możemy pochwalić się 9500 mieszkańcami, którzy tworzą naszą
społeczność.
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. Polecamy również ścieżkę przyrodniczą Rościszów – Kamionki
z Siedmioma Sówkami – jak mówi legenda, to właśnie tam „zaczęły
się” Góry Sowie. Spacer po Ścieżce sentymentalnej w Kamionkach
przywróci Wam nieco wspomnień z historii tego miejsca. Zachęcamy
Cię, turysto, abyś poznał takie miejsca jak Smocza Jama, krzyż Karla
czy Strzyżna. To ciekawe zakątki gminy, do których warto dotrzeć.
Walory naszego położenia doceniają także użytkownicy nartorolek,
a w trakcie wakacji w Pieszycach odbywa się Grand Prix Polski
w jeździe na nartorolkach.
Do najciekawszych zabytków architektonicznych 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.
W Pieszycach życie tętni dzięki wydarzeniom promującym nie tylko
gminę, ale również Góry Sowie.

Panorama Pieszyc na tle Gór Sowich o złotej godzinie
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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.
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.
Wyścig Górski w Rościszowie i w Kamionkach to z kolei coś dla
sympatyków czterech kółek. BGM Sport wspólnie z gminą Pieszyce
podtrzymują rajdową tradycję regionu, jednocześnie dając możliwość amatorom ścigania się po najbardziej kultowych odcinkach
rajdowych w Polsce. Bogata oferta wydarzeń kulturalnych dopina
ofertę dla mieszkańców i turystów.

Lokalne smaki
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.
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.
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Pieszyce

Kościół pw. św. Antoniego z Padwy

Na zdjęciu widoczny m.in. kościół pw. św. Antoniego
oraz okazały budynek Przychodni Miejskiej

to duża świątynia poewangelicka z lat 1871-75
(wybudowana na planie krzyża w stylu neogotyckim).

– centrum miasteczka.

w Pieszycach

W latach 1972-73 kościół został odrestaurowany
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Zespół pałacowo–parkowy w Pieszycach

Pałac należy do najcenniejszych zabytków Dolnego Śląska. Własność prywatna.
Pierwotnie powstał jako dwór w 1580 r., a w 1699 r. został rozbudowany
na jedną z największych i najpiękniejszych śląskich rezydencji.
Od 2000 r. obiekt przeszedł wiele prac mających na celu przywrócenie mu świetności
z ubiegłych lat. Za pałacem położony jest zabytkowy park

Pierwsza historyczna wzmianka o Pieszycach
dotyczy odłączenia kaplicy w Pieszycach od kościoła w Dzierżoniowie.
Było to w 1258 r. i dotyczyło dzisiejszego kościoła pw. św. Jakuba Apostoła
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Kościół pw. św. Jakuba Apostoła
w Pieszycach

Wzmiankowany już w 1258 r.
położony jest w środkowej części Pieszyc. Dzisiejsza bryła pochodzi z 1566 r.
W kościele znajduje się interesujący zespół 10 epitafiów i nagrobków,
w tym 7 całopostaciowych z lat 1548-1604

Kościół
pw. św. Jakuba
Apostoła.
Widok od strony
ulicy Kościelnej
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Pieszycki park miejski
położony w sercu miasta - scena dla wydarzeń
kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych.
Powolnymi krokami park miejski w Pieszycach
odzyskuje swoją funkcję rekreacyjną dla mieszkańców.
W parku znajduje się również tor rowerowy
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Zabytkowa kaplica
w parku miejskim,
wyremontowana w 2021 r.

Według niepotwierdzonych źródłami informacji
kapliczka została wybudowana w XVIII w.
i miała upamiętniać ofiary jakiejś zarazy
(prawdopodobnie cholery).
Mieli to być mieszkańcy niemieckiego
Peterswaldau (dzisiejszych Pieszyc)

20

Gruszkówka

Przy tzw. gruszkówce, czyli drodze łączącej park miejski
w Pieszycach z Dorotką, można spotkać takie widoki.
Sama słodycz, dosłownie
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Oświetlone

ścieżki rowerowe

łączą Pieszyce, Dzierżoniów i Bielawę,
dzięki czemu amatorzy kolarstwa
mogą bezpiecznie poruszać się także po zmroku

Nocna panorama z platformy widokowej
położonej przy żółtym szlaku
z Przełęczy Jugowskiej do Koziego Siodła.
Na pierwszym planie widoczne są Pieszyce,
po prawej stronie Dzierżoniów.
Za Ślężą widać światła Wrocławia
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Kościół pw. św. Bartłomieja w Rościszowie

Zbocza Góry Marii w Rościszowie

Wybudowany około 1392 r., przebudowany w XVIII w.

z panoramą w kierunku Pieszyc, Dzierżoniowa
i dalej Dobrocina oraz Roztocznika

Dość bogate wyposażenie wnętrza z emporą przy ścianach bocznych,
głównie barokowe. Ołtarz główny wykonany około 1730 roku
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Staw w Bratoszowie
to pięknie położony akwen wodny.
W tle oczywiście Góry Sowie
z najwyższym szczytem – Wielką Sową.
Staw służy dziś głownie celom rekreacyjnym.
Odbywają się tutaj także zawody wędkarskie.
Obiekt znajduje się pod opieką Pieszyckiego Koła PZW
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Wokół Kamionek

Ścieżka single track (w budowie) oraz liczne ścieżki
i szlaki piesze to doskonałe tereny do aktywnego wypoczynku.
Zostaw auto i maszeruj albo wsiądź na rower

Kamionki

Kamionki to wieś otoczona sowiogórskimi
wzgórzami i pozostałościami kopalnianymi.
W tle m.in. Pieszyce, Dzierżoniów i góra Ślęża
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Panorama na dolinę Kamionek
Zbocza Żebraka po lewej i Koziej Równi po prawej stronie.
Położenie wsi Kamionki wśród sowiogórskich lasów jest przepiękne
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W oddali widoczny kościół pw. Aniołów Stróżów
i dalej pod lasem fragment ścieżki przyrodniczej Rościszów – Kamionki.
Na zboczach Kokotnej Łąki i Spalonego Lasu
znajdują się również pozostałości po największej
i najpiękniejszej kopalni srebra w tym rejonie – Auguście
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Kościół pw. Aniołów Stróżów
w Kamionkach

To skromna budowla barokowo-klasycystyczna.
Pochodzi z lat 1792-95, remontowany w latach 1967-72
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Wejście na teren kościoła w Kamionkach.
Kościół otacza kamienny mur z bramką z około XVIII w.,
przebudowany w XIX/XX w. W murze po lewej stronie
od wejścia umieszczony jest kamienny, okazały krzyż pokutny
z wyrytym nożem o wymiarach 152 x 76 cm.
Na uwagę zasługują także pomnikowe lipy drobnolistne
o obwodzie 450 cm
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W

Górach

Sowich

Ścieżka sentymentalna w Kamionkach
to krótka, lecz wymagająca trasa (szczególnie w pierwszej części).
Zaczyna się na małym parkingu powyżej Domu Pracy Twórczej
(Muchomorka) w Kamionkach.
Przejście całej trasy zajmuje około 30 minut, a podczas wędrówki
podziwiać możemy wyjątkowy krajobraz i zanurzyć się nieco w historii tego miejsca
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Góry Sowie
to dla wielu osób
wyjątkowe
miejsce na ziemi.
Trudno nam się
z tym nie zgodzić
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Masyw Wielkiej Sowyw zimowej szacie

Masyw

Wielkiej Sowy

Wielka Sowa (1015 m n.p.m.) i Mała Sowa (972 m) na tle Pogórza Wałbrzyskiego i Gór Wałbrzyskich
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Wielka Sowa
w pełnej okazałości
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Wieża widokowa na Wielkiej Sowie
Wieża wpisana jest do rejestru zabytków.
Jej otwarcia dokonano 24 maja 1906 r.
i nadano jej imię kanclerza Niemiec Bismarcka.

Po 1945 roku wieżę oficjalnie przemianowano na wieżę gen. Władysława Sikorskiego,
następnie (w 1980 r.) na wieżę doktora Mieczysława Orłowicza (aktywnego działacza PTTK).
Jednak obie nazwy nie przyjęły się. Dziś to po prostu wieża widokowa na Wielkiej Sowie
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Trudno nam stwierdzić, czy to zimą czy latem Góry Sowie
i Wielka Sowa (1015 m n.p.m.) robią większe wrażenie.
Jeśli chcecie podzielić się swoją opinię, dajcie znać na adres
promocja@pieszyce.pl
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Na balkonie

wieży
widokowej

na Wielkiej Sowie

Gdy tylko to możliwe,
organizujemy
wspólne oglądanie
zachodów słońca
z balkonu wieży widokowej
na Wielkiej Sowie.
Powrót z gór po zmroku
to dodatkowa atrakcja
tego wydarzenia

Krajobraz z wieży widokowej na Wielkiej Sowie.
Fenowe poranki to nieczęsty widok,
ale gdy już się trafi, to zostaje w pamięci na długo
44
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Takie momenty pamięta się przez całe życie!
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Nie tylko sowiogórskie zachody słońca potrafią zachwycać.
Równie pięknie potrafi się u nas słońce budzić
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Platforma widokowa
w drodze do Przełęczy Kozie Siodło
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Zbocza Koziej Równi

z platformą widokową przy żółtym szlaku.
Widok od Przełęczy Jugowskiej
w kierunku Przełęczy Kozie Siodło i dalej Wielkiej Sowy
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Sowiogórskie łąki

służą do wypasu bydła i owiec.
Często są atrakcją turystyczną samą w sobie,
szczególnie dla najmłodszych

W kierunku czarnego szlaku na Trzy Buki.
W tle widoczny szczyt Niedźwiadki
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Widok w kierunku Ślęży
Na zdjęciu widoczna również Przełęcz Jugowska
i polana widokowa położona przy Głównym Szlaku Sudeckim
w kierunku Wielkiej Sowy.

Widoczna na zdjęciu droga wiedzie do czerwonego szlaku
prowadzącego z Polany Potoczkowej w kierunku Lasocina.
To dobre miejsce do zaplanowania wędrówki w różnych kierunkach.
Niekoniecznie tych najpopularniejszych

Poniżej widoczne schronisko Zygmuntówka i Bukowa Chata
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Panorama z Góry Marii
w kierunku Ślęży.

Tu jest pięknie, prawda?

Wielka Sowa i Kalenica

– dwa szczyty, dwie zupełnie inne wieże widokowe.
Zachęcamy do wędrówki łączącej te dwa szczyty

56

57

Wszystko
zależy
od Ciebie

– możesz wędrować
uczęszczanym
Głównym Szlakiem
Sudeckim
lub wybrać szlak
mniej uczęszczany,
ale równie piękny
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Masyw Wielkiej Sowy widziany z Góry Marii.
Szlak zielony prowadzi z Rościszowa
nad nieistniejącą już miejscowością – Kuźnica

Góra Marii w Rościszowie

i szlaki turystyczne przebiegające w tamtym rejonie,
to jedna z najciekawszych propozycji widokowych
w Górach Sowich
60
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Czujecie promienie zachodzącego słońca na twarzy?
Ach, sowiogórskie lato oferuje wszystko, co najpiękniejsze!

Druga połowa września to czas, kiedy w Górach Sowich rozpoczyna się rykowisko.
To bardzo dobra okazja, żeby pomaszerować w góry po zmroku.
Odgłosy potrafią być tak donośne, że po plecach przechodzą ciarki!
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Lasy
Gór Sowich
Bukowe i inne liściaste lasy
Gór Sowich zapewniają
piękne krajobrazy
o każdej porze roku.
Gdy rozpoczyna się rok szkolny,
sowiogórskie lasy zapełniają się grzybami.
Borowik szlachetny, podgrzybek brunatny
czy czubajka kania
– każdy znajdzie swój przysmak!
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Siedem Sówek
– jeden z najmłodszych pomników
przyrody nieożywionej na Dolnym Śląsku.
Dlaczego siedem i dlaczego sówek?
Bowiem nazwa „Siedem Sówek”
nawiązuje do starej legendy,
od której swoją nazwę wzięła
nie tylko omawiana formacja skalna,
ale całe Góry Sowie.
Legenda mówi o pewnym kmieciu posiadającym
siedem pięknych córek, które nieodwracalnie zmieniły się w sowy.
Ściany skalne Siedmiu Sówek zawdzięczają swą nazwę wydarzeniom
zawartym w legendzie, albowiem to właśnie w tym miejscu
kmieć po raz ostatni widział swe córki
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Smocza Jama

Znacie legendę o smoku z Jamy?
Kiedy Góry Sowie i Kamionki były miejscem zapomnianym,
pośród sowiogórskich świerków żył potężny, uskrzydlony zwierz.
Pod jego zgubnymi oczami znajdowały się białe, drogocenne i czarodziejskie
kamienie zwane draconcami. Wielu ludzi chciało wejść w ich posiadanie,
ale olbrzym ze Smoczej Jamy nigdy nie pozwolił na ich zdobycie
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To fragment czerwonego szlaku,
prowadzi do Smoczej Jamy w Kamionkach
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Widok z łąk u podnóża Góry Błyszcz i okolic Smoczej Jamy w Kamionkach.
Już niebawem wokół wyrobiska
powstanie ścieżka opisująca górnictwo tego terenu
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Tekst inskrypcji z tablicy umieszczonej
na Krzyżu Carla można przetłumaczyć jako:
„Tu znalazł swą przedwczesną śmierć
Carl Benjamin Grieger.
Czteroletni syn C. Grieger z Fridrichsberg
(dzisiaj jest to ul. Kolonia Górna w Walimiu),
który zmarł 20 maja 1856 r.
i którego zwłoki odnaleziono 17 czerwca 1857 r.
Jemu krzyż ten jest dedykowany.
Walim — 19 września 1858 r.”

Kamienny krzyż
odkryty został, po latach zapomnienia,
dopiero w 1993 r. Był wtedy przewrócony
i częściowo zniszczony. Jeszcze w 1993 r.
krzyż został ustawiony ponownie.
Dziś znajduje się poza szlakami, stoi na zboczu
i przypomina przechodniom tamte wydarzenia
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wydarzenia
I aktywności

NAJWAŻNIEJSZE

Potoczek
„Gdy teraźniejszość nie pamięta o przeszłości,
to przyszłość nie będzie pamiętać o teraźniejszości”
– byłym mieszkańcom Potoczka (Kaschbach)
poświęcamy ten krzyż.
Taki napis widnieje w miejscu, gdzie jeszcze kilkadziesiąt lat temu
można było znaleźć zabudowania miejscowości Potoczek.
Dziś to już historia
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Kolarze szosowi, ale i MTB nie będą się u nas nudzić.
Góry Sowie to nie tylko piękne widoki,
ale także ponad 500 km tras MTB o różnym stopniu trudności
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MTB

Czyste MTB – wymagające, techniczne,
ale dające dużo frajdy i przyjemności.
Takie są trasy Strefy MTB Sudety

75

Trasy do narciarstwa biegowego

Bieg Gwarków

Bogata sieć szlaków pieszych i ponad 500 km tras MTB
uzupełniona została o trasy do narciarstwa biegowego.

to marka sama w sobie.
Po latach zawody zostały przeniesione w Góry Sowie,
a ich bazą została Przełęcz Jugowska

Ich ratrakowaniem i utrzymaniem zajmuje się
Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich
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Grand Prix Polski na nartorolkach

Bieg na Wielką Sowę

staje się jedną z najbardziej rozpoznawalnych imprez
nartorolkowych w kraju i zagranicą.

Szczyt Wielka Sowa jest areną wielu zmagań sportowych.

Dyscyplina ta z każdym rokiem zyskuje nowych zwolenników
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Tutaj m.in. Bieg na Wielką Sowę,
przy organizacji którego gmina Pieszyce współpracuje z gminą Nowa Ruda
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Imprezy motoryzacyjne
Kręte górskie trasy Gór Sowich, zwane potocznie serpentynami,
od wielu lat są areną zmagań najszybszych kierowców
w ramach Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski,
ale także kierowców startujących bez licencji.
Eski w Kamionkach czy mostki w Rościszowie to miejsca,
których nie trzeba przedstawiać kibicom rajdowym w całym kraju
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