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Szanowni Mieszkańcy,
Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” 
jest Stowarzyszeniem, za pośrednictwem którego miesz-
kańcy, podmioty gospodarcze, osoby prawne, gminy 
oraz pozostałe jednostki uprawnione do składania wnio-
sków mogą strać o dofinansowanie w ramach poddziała-
nia ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” ob-
jętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.  W ramach tych działań w oparciu o cele za-
warte w LSR możliwe jest otrzymanie pomocy na podej-
mowanie działalności gospodarczej, rozwijanie działal-
ności gospodarczej oraz na realizację zadań grantowych. 
Warunkiem koniecznym do spełnienia jest wykorzysty-
wanie w planowanej działalności potencjału krajobra-
zowego, turystycznego i kulturowego bądź społecznego 
poprzez realizację przedsięwzięć wskazanych w ogłosze-
niach o naborach wniosków.
Dzięki takim jak ta publikacjom chcemy przybliżyć naszą 
działalność wszystkim mieszkańcom, a turystom poka-
zać jak dzięki realizacji WSKAŹNIKÓW nasz obszar się roz-
wija i pięknieje. Pokazać przykłady realizacji podjętych 
działań – bo mamy jeszcze przed sobą jeszcze kilka lat  
z obecnego okresu programowania, na przełomie któ-
rych będziemy mogli Państwu zaoferować możliwość 
skorzystania z funduszu EFRROW. Dzięki nim możemy 
zrobić jeszcze więcej – więc zapraszamy do współpracy, 
do dołożenia swojej cegiełki we wspólny sukces, a przede 
wszystkim do realizacji własnych pomysłów i marzeń.  

Ważne informacje 
Wszystkie istotne dane mogą znaleźć Państwo  

na naszej stronie internetowej www.partnerstwo-sowio-
górskie.pl lub w bezpośrednim kontakcie uzyskać je od 
pracowników Biura LGD. Chcielibyśmy jednak zazna-
czyć, że kwestia dostępności środków na poszczególne 
zadania w najbliższym czasie jest uzależniona od wielu 
czynników. Jest to stopień wykorzystania środków przez 
Wnioskodawców, którzy zawarli już umowy na realizację 
sowich operacji, jak również tych – których wnioski na-
dal pozostają w rozpatrzeniu. W związku z tym dane do-
tyczące naborów, harmonogram ich ogłaszania a przede 
wszystkim kwoty mogą ulegać aktualizacji. W związku 
z powyższym prosimy o bieżące śledzenie informacji  
w tym zakresie. 

Dalsze działania będę obejmowały realizację wie-
lu zadań grantowych. W najbliższym czasie zaplano-
waliśmy organizację 4 naborów na projekty grantowe  
w ramach których będzie możliwość zrealizowania na 

naszym obszarze wiele ciekawych pomysłów związanych 
z rozwinięciem obiektów czy miejsc służących rozwojo-
wi lokalnej społeczności bądź w oparciu o lokalne za-
soby – tu czekamy na 10 Państwa pomysłów. Kolejnymi 
działaniami promocyjnymi obszaru są 4 publikacje oraz  
4 wydarzenia, a w zakresie działań rozwijających poten-
cjał społeczności czy też edukacji przyrodniczej i klima-
tycznej kolejne 5 wydarzeń i 3 warsztaty. Jak to zrobić? 
Nic prostszego – liczy się pomysł, a my pomożemy w jego 
realizacji. Co najważniejsze – wnioski grantowe rozlicza-
my bezpośrednio na miejscu w LGD. Zapraszamy do kon-
taktu z pracownikami Biura. 

Działania aktywizacyjne  
LGD „Partnerstwa Sowiogórskiego”
Pierwsze lata działalności Lokalnej Grupy Działania w da-
nym okresie programowania przede wszystkim skupione 
są na przekazywaniu informacji merytorycznych zwią-
zanych z możliwością pozyskania środków i właściwym 
rozdysponowaniem przyznanych funduszy. W związku 
z tym większość dotychczasowej aktywności poświę-
cona była pracy w zakresie informacyjnym. Zorganizo-
wano wiele spotkań i szkoleń dla potencjalnych wnio-
skodawców, szkoleń dla pracowników Biura LGD i Rady 
Stowarzyszenia. Wydano również wiele publikacji infor-
macyjno – promocyjnych oraz poradników dla Wniosko-
dawców. Aby w pełni realizować cele strategii wspólnie 
z Wnioskodawcami - nie zapomniano również o działa-
niach promocyjnych wspierających rozwój obszaru pod 
kątem turystycznym, edukacyjnym przy jednoczesnym 
mocnym zaakcentowaniu wartości kulturowych i histo-
rycznych. Nawiązano współpracę z partnerem krajowym 
i zagranicznym do realizacji Międzynarodowego projektu 
współpracy pn. Festiwal Kulinarny: Tradycje wsi polskiej 
i czeskiej” którego realizację planuje się w roku 2019. 
Przedstawiciele LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” repre-
zentowali nasze Gminy również na Targach Turystyki 
Weekendowej w Chorzowie. 

Dużym tegorocznym wydarzeniem była również 
impreza promocyjna zorganizowana przez LGD  „Part-
nerstwo Sowiogórskie” pn. „Czyste Góry Sowie”, której 
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celem było wsparcie akcji sprzątania świata poprzez edu-
kację, a przede wszystkim czynny udział mieszkańców  
i turystów w dbaniu o czystość szlaków górskich wiodą-
cych na Wielką Sowę. Honorowym patronatem naszą ini-
cjatywę objęły również Nadleśnictwa: Świdnica, Jugów 
oraz Wałbrzych za co serdecznie dziękujemy. Ogromne 
podziękowania przekazujemy również uczestnikom – za-
równo tym małym jak i tym dużym. Szczególne podzię-
kowania kierujemy również do naszych opiekunów grup, 
dyrektorów i opiekunów ze szkół: Szkoła Podstawowa nr 
2 w Głuszycy, Miejska Szkoła Podstawowa im. Janusza 
Korczaka w Jedlinie – Zdroju, Publiczna Szkoła Podsta-
wowa im. Polskich Noblistów w Walimiu, Zespół Szkół 
nr 1 w Jugowie, Niepubliczne Szkoły Specjalne w Ludwi-
kowicach Kłodzkich, Zespół Szkół nr 5 im. Maksymiliana 
Tytusa Hubera w Wałbrzychu. 

Dzięki tak licznemu zaangażowaniu wiemy, że takie 
akcje mają sens – choć liczymy, że kolejnym razem bar-
dziej będziemy mogli skupić się na wątku edukacyjnym 
– ponieważ liczymy na to, że śmieci na szlakach będzie 
coraz mniej. Sprzątajmy po sobie aby nasze góry były za-
wsze czyste i piękne. 

Przykłady realizacji zadań w ramach poddziałania ”Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strate-
gii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  
2014-2020.

ZADANIE GRANTOWE - „AKTYWNY TRÓJKĄT-  
PROMOCJA TRAS ACTIVE W GÓRACH SOWICH” 

Gmina Głuszyca pozyskała ponad 14,5 tys. zł na pro-
mowanie tras # ACTIVE przebiegających przez gminy 
Głuszyca, Jedlina-Zdrój i Walim w ramach projektu 
grantowego „Inicjatywy służące promocji regionu” reali-
zowanego przez Lokalną Grupę Działania „Partnerstwo  
Sowiogórskie”. 

Zadanie pn. „Aktywny Trójkąt- promocja tras ACTI-
VE w Górach Sowich” polegało na przygotowaniu ma-
teriałów promujących samą trasę jako formę aktywnej 
turystyki pieszej, rowerowej, nordic – walking, jak rów-
nież wszelkich atrakcji, które na niej można zobaczyć. 
W ramach projektu przygotowywane zostały mapy  
z wyznaczoną trasą oraz opisanymi znajdującymi się  
w jej pobliżu atrakcjami o charakterze historycznym i przy-
rodniczym. Opracowane zostały również ulotki, gadżety 
reklamowe, zachęcające do odwiedzenia regionu i skorzy-
stania z walorów historycznych i przyrodniczych gmin Głu-
szyca, Jedlina-Zdrój i Walim. Zakupiony został także balon 
pneumatyczny z nadrukowaną reklamą tras #ACTIVE. 

Ponadto w dniach 1-2 września br. w Centrum Han-
dlowym „Aleja Bielany” w Bielanach Wrocławskich grupa 
przedstawicieli Gminy Głuszyca przeprowadziła kampa-
nię promocyjną tras #ACTIVE znajdujących się na terenie 

Głuszycy, Jedliny-Zdrój i Walimia.  Na stoisku promocyj-
nym można było  otrzymać ulotkę, mapę oraz gadżety 
promocyjne, zachęcające do poznania nowego produktu 
turystycznego oraz atrakcji turystycznych znajdujących 
się na  obszarze  trzech sąsiadujących ze sobą gmin. 

Podejmowanie działalności gospodarczej
ZAKAMARKI TEKSTYLNEJ BAJKI – czyli słów kilka o działalności:  
PPHU BIRhaft Ireneusz Briń 

Pan Ireneusz Briń jako młody chłopiec pracował w Nowej 
Rudzie w zakładach tekstylnych. Poznawał tam sploty 
tkanin, technologie produkcji, surowce, aż do uzyskania 

tytułu mistrza tkackiego. Nitki więc nie miały dla niego 
żadnych tajemnic. Wtedy nie przypuszczał, że kiedykol-
wiek będzie mógł z plątaniny nici wytwarzać coś piękne-

▶▶

▶▶
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Kompleks Sportowo-Rekreacyjny usytuowany przy  
ul. Kłodzkiej w Jedlinie - Zdroju dofinansowany z LGD 
„Partnerstwo Sowiogórskie” – to obiekt wykorzystywa-

go. Będąc dzieckiem marzył o innym zawodzie, ale praca 
z nitkami zaczęła mu się podobać. Pracował też w dziale 
handlowym, więc doświadczenie to pomogło mu pod-
jąć decyzję o otworzeniu własnej działalności związanej  
z tekstyliami. I tak dzięki otrzymanemu dofinansowaniu 
na zakup hafciarki zrealizował projekt związany z pro-
dukcją pamiątek na tekstyliach. 
Strona firmy: www.birhaft.pl

„Zacisze Trzech Gór” – rozwijanie działalności gospodarczej 

 
Inwestycje zrealizowane dzięki pomocy z LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”  
przez Gminy członkowskie 

Modernizacja Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego w Jedlinie – Zdroju

„Domek na łące. Utworzenie nowoczesnej bazy noclegowej w Łomnicy” to kolejny 
projekt realizowany w ramach podejmowania działalności gospodarczej. Obiekt ten 
już wkrótce będzie ukończony i będzie przyjmował pierwszych gości. 

Góry Sowie pokrywa gęsta sieć szlaków turystycznych  
z wieloma atrakcjami turystycznymi. Ze względu na sto-
sunkowo niedużą odległość są one szczególnie atrak-
cyjnym miejscem na wyjazdy weekendowe choćby dla 
mieszkańców Wrocławia.

„Domek na łące” jest jednym z tych przedsięwzięć, 
które znakomicie dążą do realizacji postawionych przed 

▶▶

▶▶

▶▶
LGD zadań. Oferuje miejsca noclegowe o wysokim stan-
dardzie odbiegając od oferowanych dotychczas w re-
gionie pokoi w gospodarstwach agroturystycznych.  
Z drugiej strony nie jest drogim hotelem czy pensjona-
tem. Zachowując ich komfort daje możliwość noclegu 
wprost na sudeckiej łące z wspaniałym widokiem na Góry  
Sowie. Obiekt oferując do 6 miejsc noclegowych szcze-
gólnie sprzyja wspólnemu wypoczynkowi całych rodzin. 
Uczestnikom programu Karta Dużej Rodziny oferuje spe-
cjalną, 10-procentową zniżkę na usługi zakwaterowania.

Projekt zaowocował nie tylko powstaniem nowocze-
snej bazy noclegowej w regionie, ale także przyczynił się 
do spadku bezrobocia. W ramach projektu na terenie 
LGD zarejestrowano w tym roku nowy podmiot działal-
ności gospodarczej pod nazwą „Blu Raj”. W firmie zatrud-
nienie znalazła 1 osoba.
Strona obiektu: www.bluraj.pl

Agroturystyka „Zacisze Trzech Gór” to jeden z pod-
miotów gospodarczych, który otrzymał dofinansowa-
nie dzięki LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”. Ich dom  
w okresie przedwojennym pełnił funkcję czegoś w ro-
dzaju schroniska - górskiego hoteliku z restauracją. Od 
początku działalności Państwo Mierzejewscy zmierza-
li ku temu by taką funkcję mu przywrócić. W obecnej 
chwili obiekt posiada 50 miejsc noclegowych - co daje 
możliwość przyjmowania grup i wycieczek. Wciąż jed-
nak brakowało środków na uruchomienie restauracji. Po 
otrzymaniu dofinansowania przyszedł czas na realizację 
ich marzeń. W tej chwili kończą modernizację kuchni i za-
czynają remont istniejącej już sali bankietowej. Czeka ich 
jeszcze modernizacja pomieszczenia, które będzie peł-
nić  funkcję drugiej sali. Restauracja ma mieć taki charak-
ter jak cały ich dom - to znaczy ma być „wiejsko-sielsko”. 
Urządzona będzie w rustykalnym stylu, dużo drewna, 
odkryte cegły, wiejskie serwety. Jedzenie raczej staro-

polskie, ale też nie takie zupełnie pospolite. Musi być coś 
prostszego i tańszego (jak w schronisku) jak i takie nieco 
bardziej wyszukane  dla smakoszy prawdziwej, uczciwej 
kuchni staropolskiej. 
- „Pozyskanie dodatkowych środków przyspiesza bardzo 
nasz rozwój. Mamy nadzieję, że sezon wiosenny powita-
my już z wymarzoną i piękną restauracją.” – mówią go-
spodarze tego przepięknego miejsca Państwo Wioletta  
i Paweł Mierzejewscy. 
www.jedlina-zdroj.com.pl

ny na wielu płaszczyznach m.in. kulturalnej oraz przy-
rodniczej. Stanowi on miejsce spektakli kulturalnych, na 
jego terenie znajduje się scena, na której odbywają się 
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przedstawienia muzyczne, taneczne, a w pozostałych 
jego częściach organizowane są przedstawienia i pokazy  
o szerokiej tematyce od typowo kulturalnych do poka-
zów sprawnościowych, fitness. Realizacja projektu przy-
czyniła się do uzupełnienia już istniejących elementów 
Kompleksu i rozszerzenie oferty dostępnej dla miesz-
kańców oraz turystów. Dofinansowanie obejmowało 
budowę rowerowego toru przeszkód, montaż urządzeń 
do ćwiczeń typu street workout, wykonanie rzeźby mul-
timedialnej – co uatrakcyjniło organizowane wydarze-
nia, dając większe możliwości wykorzystania tego terenu  
i stworzenie bogatszej oferty. Również budowa zadasze-
nia części istniejących trybun pozwoliła na organizację 
wydarzeń w bardziej komfortowych warunkach, nieza-
leżnie od warunków pogodowych. 

Sala wiejska w Czerwieńczycach - remont elewacji oraz zakup wyposażenia
Na takim samym poziomie dofinansowanie otrzymała 
również Gmina Nowa Ruda. Przedmiotem operacji był 
remont elewacji sali wiejskiej w Czerwieńczycach oraz 

jej wyposażenie. W miejscu tym swoją siedzibę ma Koło 
Gospodyń Wiejskich Czerwieńczyce, które wraz z radą 
sołecką organizuje różnego rodzaju wydarzenia kultural-
ne. W Czerwieńczycach nie ma szkoły, zatem sala wiej-
ska przejęła rolę ośrodka kulturalnego wsi. Znajduje się 
w niej miejsce pokazujące stare fotografie wsi i okolicy 
tzw. Kącik historyczny. Opisuje on również walory przy-
rodniczo-krajobrazowe gminy. Sala wiejska znajduje się 
w wykazie zabytków, wobec czego sama w sobie stanowi 
obiekt historyczny, który dzięki dofinansowaniu z LGD 
„Partnerstwo Sowiogórskie” świeci nowym blaskiem.

„Przebudowa istniejącej świetlicy wiejskiej dla poprawy rozwoju społeczeństwa. 
Przebudowa Domu Wiejskiego w Dziećmorowicach”

Korzystając z możliwości otrzymania dofinansowania  
z LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” Gmina Walim zmoder-
nizowała i dostosowała do bieżących potrzeb i standar-
dów istniejącą świetlicę wiejską mieszczącą się w Wiej-
skim Domu Kultury w Dziećmorowicach. Wymieniono 
schody, posadzki, instalacje sanitarne, kotłownię, całko-
wicie wyremontowano salę, czytelnię i pracownię kom-
puterową z klimatyzacją, a to tylko niektóre elementy  
zakończonej właśnie inwestycji Wiejskiego Domu Kultury 
w Dziećmorowicach. „Świetlica wiejska”, bo tak potocz-
nie nazywany jest obiekt prezentuje teraz zupełnie nową 
jakość. To nowoczesny budynek, zapewniający doskona-
łe warunki nie tylko dla najmłodszych mieszkańców, ale 

i wszystkich chcących aktywnie spędzać czas. Poprawa 
warunków przyczyniła się do zdecydowanego wzrostu 
użytkowników tego obiektu. Punkt biblioteczny wraz  
z czytelnią umieszczoną na antresoli przyciąga coraz licz-
niejsze grupy – zwłaszcza młodych czytelników. 

Realizację kolejnych pomysłów i inwestycji, w tym: „Re-
mont basenu miejskiego w Pieszycach przy ul. Hermana 
1” z dofinansowaniem dla Gminy Pieszyce oraz „Sowio-
górską przestrzeń aktywności w Głuszycy - modernizacja 
parku miejskiego poprzez budowę skateparku” wykony-
waną przez Gminę Głuszyca – przedstawimy w naszych 
kolejnych publikacjach. 

Co słychać w Górach Sowich? 
No właśnie – Co słychać? Aby poznać lepiej nasz mały 
region, wspólny obszar na którym działamy, pragniemy 

przedstawić Państwu te inwestycje oraz wydarzenia, 
które warte są zapamiętania. Są wśród nich nie tylko 
te, które zostały zauważone i docenione nagrodami na 
wielu prestiżowych konkursach – lecz również te, które 
Państwo jako mieszkańcy pozytywnie ocenili jako traf-
ne, częstokroć przyczynili się do ich organizacji czy też  
z radością współuczestniczyli jako odbiorcy wydarzeń 
kulturalnych czy sportowych. Zatem… zobaczmy, co 
działo się w ostatnim czasie w naszych Gminach. Zapra-
szamy do lektury.

Wysokość dofinansowania dla Gminy Jedlina – Zdrój – to 
63,63% wartości inwestycji.
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Głuszyca
kraina tajemnic i przygód 

MUFLON DLA GMINY GŁUSZYCA

GŁUSZYCA – GMINA PRZYJAZNA ROWERZYSTOM

Gmina Głuszyca zdobyła pierwsze miejsce w XX Plebi-
scycie Gospodarczym Muflony 2017 w kategorii „Nasza 
Przyjazna Gmina”. W czasie uroczystej gali, która odbyła 
się 11 maja 2018r. w Zamku Książ, statuetkę odebrał bur-
mistrz Roman Głód. 

Do plebiscytu zgłosiło się 61 podmiotów z całego 
Subregionu Wałbrzyskiego. Kapituła Konkursowa na-
grodziła samorządy, firmy i instytucje w następujących 
kategoriach: Firma Odpowiedzialnego Biznesu, Inwesty-
cja 20-lecia, Mikro/Mała Firma, Nasza Przyjazna Gmina, 
Wydarzenie/Inicjatywa 2017 Roku. Oprócz naszej Gminy 
w plebiscycie wzięła udział także głuszycka restauracja 
„Gościniec Sudecki” w kategorii Mikro/Mała Firma. 

▶

▶
Burmistrz Roman Głód odebrał 13 września 2018 r. certy-
fikat „Gminy Przyjaznej Rowerzystom” przyznany Gminie 
Głuszyca za wkład w rozwój turystyki rowerowej. Dodatko-
wo Głuszyca została wyróżniona przez Związek Powiatów 
Polskich nagrodą specjalną, którą jest bezpłatny pakiet 
promocyjny w Dzienniku Warto Wiedzieć (na portalu in-
formacyjnym pod adresem: www.wartowidziec.pl). Warto 
zaznaczyć, że Głuszyca została laureatem konkursu już po 
raz trzeci. W imieniu laureatów tegorocznej siódmej edycji 
konkursu głos zabrał burmistrz Roman Głód.

Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu „Gmina 
Przyjazna Rowerzystom” było Polskie Towarzystwo Tury-
styczno-Krajoznawcze. Podsumowanie konkursu odbyło 
się w czasie Międzynarodowych Targów Rowerowych 
Kielce BIKE-EXPO.
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▶ ELECTRO BIKE TOUR GŁUSZYCA 2018▶

▶ BAWILI SIĘ NA „PIKNIKU BEZ GRANIC”▶
Mieszkańcy Głuszycy i Gminy Nowa Ruda spotkali się  
w niedzielę 9 września już po raz czwarty na „Pikniku bez 
granic”. Tym razem gospodarzem pikniku była Gmina 
Głuszyca. Uczestników wspólnej zabawy powitali bur-
mistrz Głuszycy Roman Głód i wicewójt Gminy Nowa 
Ruda Paweł Szafran.  

Na scenie można było zobaczyć wystę-
py Głuszyckiej Orkiestry Dętej, Ani Kmity, 
Chóru Kołczanki wraz z Przyjaciółmi, Chó-
ru Seniorów Renoma oraz kół gospodyń 
wiejskich z Woliborza, Jugowa i Ludwiko-
wic Kłodzkich. Przedstawiciele sąsiadu-
jących gmin wzięli również udział w „po-
tyczkach” na wesoło. Dla najmłodszych 
przygotowano liczne atrakcje: malowanie 
buziek, zaplatanie kolorowych warkoczyków, zabawy 
na dmuchańcach oraz przejażdżki konne. Odwiedzający 
piknik mogli obejrzeć prace rękodzielników z terenu obu 
gmin. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili 
się do organizacji spotkania integrującego mieszkańców 
sąsiadujących ze sobą gmin. 

Pasjonaci jazdy na rowerach elektrycznych 30 września 
2018 r. wzięli udział w finałowym zlocie rowerów elek-
trycznych w Głuszycy. Trzeci tegoroczny Electro Bike 
Tour to inicjatywa trzech gmin - Świeradowa-Zdroju, Je-
dliny-Zdroju i Głuszycy.

Sympatyczni rowerzyści zwiedzający nasze okolice 
mieli do wyboru dwie trasy, jedna wiodła do Podziem-
nego Miasta Osówka, a druga pokazała piękne widoko-
wo miejsca w Głuszycy i w Jedlinie-Zdroju. Uczestnicy 
zlotu pokonali w większości oznakowane trasy #ACTIVE.  
Rowerzyści mieli także okazję poznać urokliwe i pełne 
tajemnic miejsca w Górach Sowich. Obie grupy rowerzy-

stów prowadzone były przez lokalnych przewodników, 
którzy ciekawie opowiadali o mijanych po drodze atrak-
cjach turystycznych takich jak Podziemne Miasto Osów-
ka czy Pałac Jedlinka. Baza zlotu było Łowisko Pstrągów 
Złota Woda w Łomnicy. 

– Dziękujemy wszystkim uczestnikom głuszyckiego 
zlotu za przybycie i aktywne spędzenie czasu niedzielnego 
czasu – dodaje burmistrz Głuszycy Roman Głód. Warto 
także zaznaczyć, że ELECTRO BIKE TOUR GŁUSZYCA był 
impreza towarzyszącą IV Uphillowi Rogowiec, biegowi na 
szczyt z najwyżej położonymi ruinami zamku w Polsce.
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Jedlina-Zdrój
wśród lasów i wzgórz

▶

▶

▶

▶

STREFY AKTYWNOŚCI W JEDLINIE-ZDROJU

FESTIWAL AKTYWNOŚCI OTWORZYŁ AKTYWNY SEZON IMPREZ

W widoczny sposób teren Jedliny-Zdroju nabiera aktywne-
go charakteru. W okresie jesiennym zakończono liczne in-
westycje, które w wesoły i kolorowy sposób zostały oddane 
do użytku mieszkańców.

Zdecydowanie najbardziej spektakularnym i barwnym 
otwarciem cieszył się pumptrack oraz urządzenia do ćwi-
czeń street workout, w którym uczestniczyło wiele młodych 
osób. Najbardziej aktywni użytkownicy nowych instalacji 
otrzymali z rąk Burmistrza Leszka Orpla pamiątkowe me-
dale. 

Nowe instalacje z pewnością przypadną do gustu oso-
bom lubiącym aktywnie spędzać czas i jeszcze bardziej 
uatrakcyjnią Kompleks Sportowo-Rekreacyjny „Active”. 

Barwnie było także w Jedlince i Suliszowie, gdzie zakoń-
czyła się modernizacja placów zabaw przy ulicy Długiej i uli-
cy Słowackiego. W oficjalnym otwarciu udział wzięli dorośli, 
młodzież i dzieci, a najbardziej aktywni użytkownicy obiek-
tów, podobnie jak przy wcześniejszych otwarciach, również 
otrzymali pamiątkowe medale.

Przy zmodernizowanych i doposażonych placach  
zabaw powstały siłownie terenowe, strefy relaksu ze stoli-
kami do gier, pojawiły się także elementy małej architek-
tury, nowe nasadzenia i ogrodzenia. W ramach projektu 

powstały także  dwa łączniki pieszo-rowerowe. Jeden łączy 
ulicę Kłodzką z Kompleksem Sportowo-Rekreacyjnym „Ac-
tive Jedlina”, a drugi ulicę Noworudzką z ulicą Jasną. Ścież-
ki na terenie placów zabaw zostały utwardzone, co umożli-
wi dostęp do instalacji osobom niepełnosprawnym. Dzięki 
nagromadzeniu wielu różnych urządzeń, ze stref aktywno-
ści mogą korzystać osoby w różnym wieku - każdy znajdzie 
tam coś dla siebie!

W połowie października na boisku piłkarskim przy ulicy 
Kłodzkiej odbył się okolicznościowy mecz piłkarski, pod-
czas którego oddano do użytku zadaszenie nad częścią try-
bun. 

Kompleks Active Jedlina przy ul. Kłodzkiej obejmuje 
wiele różnych atrakcji, tj. skatepark, wielofunkcyjne bo-
iska sportowe, ścieżki pieszo-rowerowe, boiska do gry  
w petanque oraz sześciotorową bieżnię. Dużych rozmiarów 
zadaszona hala pozwala na grę w bule oraz organizację 
imprez sportowych podczas niesprzyjających warunków 
atmosferycznych. 

To również miejsce relaksu przy zbiorniku wodnym, na 
wygodnych stałych leżakach z widokiem na Góry Wałbrzy-
skie przy nowo wybudowanej kulistej fontannie, nawiązu-
jącej swoim wyglądem do pobliskich aktywności.

Wspólną paradą został rozpoczęty Festiwal Aktywności, 
który otworzył tegoroczny sezon w Jedlinie-Zdroju. Na tere-
nie Active Jedlina przy ul. Kłodzkiej po raz drugi zorganizo-
wano szereg pokazów i możliwości uczestnictwa w aktyw-
nościach sportowych dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Gościliśmy Stowarzyszenie Sportowe „ALTIUS” z Wro-
cławia, które zaprezentowało akrobatykę sportową, odbyła 
się także prezentacja aktualnego Mistrza Polski seniorów  
i młodzieżowców w kategorii średniej w boksie olimpijskim. 
Zorganizowana została wycieczka biegowa, biegi na krót-
kim dystansie oraz nauka jazdy na rolkach. Aktywne uczest-
nictwo dzieci i młodzieży nagradzane było pamiątkowymi 

medalami. Równolegle odbywały się mecze na boisku Orlik, 
za udział w których  dzieci także otrzymały medale.  Uczest-
nik X edycji Mam Talent zaprezentował podczas festiwalu 
Rowerowe Show – światowej klasy widowisko rowerowe, 
szczególnie zaintrygowało dzieci i młodzież. Podczas przed-
stawienia byliśmy świadkami próby pobicia zeszłorocznego 
rekordu w podskoku rowerem wzwyż.

Ponadto przygotowane zostały prezentacje, w któ-
rych dorośli mieli okazję wziąć czynny udział, były to: 
ćwiczenia fitness, joga, petanque.  Na zakończenie obej-
rzeliśmy pokaz tańca Zumba i rozdaliśmy dzieciom drob-
ne upominki za udział w aktywnościach.
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▶

▶

▶

▶

KONCERT TRZECH KULTUR – GAUDE MATER POLONIA

5. WODOCIĄGI PÓŁMARATON GÓRSKI JEDLINA-ZDRÓJ

Niezapomnianych wrażeń dostarczyła Rowerowa 
Akademia, w której uczestnicy mogli szkolić swoją jazdę 
na rowerze w miasteczku ruchu drogowego. Imprezą to-

warzyszącą w tym dniu był Elektro-Bike Tour 2018 – zlot 
rowerów elektrycznych oraz akcja społeczna „Pomóż  
innym – Oddaj krew”.

Trasa piątej edycji biegu została zmodyfikowana i wiodła 
przez najwyższy szczyt Gór Wałbrzyskich - Borową, liczącą 
853 m n.p.m. Podobnie jak w latach poprzednich prowa-
dziła też przez najdłuższy, liczący 1601 metrów tunel ko-
lejowy w Polsce. Start i meta biegu zlokalizowane były na 
terenie Kompleksu Active Jedlina przy ul. Kłodzkiej, nato-
miast trasa licząca ponad 21 km była bardzo wymagająca. 

Wszyscy uczestnicy  po ukończeniu biegu otrzymali 
wyjątkowe medale, paniom dodatkowo zostały wręczo-

W zabytkowym, odrestaurowanym kościele przy ulicy 
Jana Pawła II odbył się koncert zespołu Spirituals Singers 
Band. Zespół wystąpił w ramach jednego z ważniejszych 
cyklicznych wydarzeń, które są organizowane w naszym 
mieście: Koncertu Trzech Kultur, którego głównym za-
daniem jest ukazywanie i poznawanie poprzez muzykę 
bogactwa kulturowego. Organizatorem wydarzenia jest 
Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju.

Tegoroczna edycja Koncertu Trzech Kultur, ze wzglę-
du na 100. Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepod-
ległości, nosiła nazwę Gaude Mater Polonia i stanowiła  
historyczną podróż przez polską muzykę patriotyczną: 
od najstarszych, chorałowych jak „Bogurodzica” poprzez 
pieśni legionowe, po powstańcze, jak choćby „Pałacyk 
Michla” czy „Hej chłopcy, bagnet na broń”, a także współ-
czesne pozycje, jak „Gdzie te kwiaty z tamtych lat?”. 
Wszystkie aranżacje utworów w repertuarze koncerto-
wym zespołu są dziełem Włodzimierza Szomańskiego.

ne róże. W kat. OPEN zwycięzcą okazał się Pavel Brydl 
z Trutnov’a z czasem 01:30:13, najszybszą kobietą była 
Natalia Bihun z Wrocławia z czasem 01:51:00. W kat. Je-
dlinianie pierwsze miejsca zajęli Katarzyna Chomiak oraz 
Robert Kubiak.

Półmaraton Górski zdobył Złotą Kozicę za najlepszy 
bieg na długim dystansie. Na to, jak się okazało, godne 
uwagi wydarzenie głosowali jego uczestnicy, którzy mo-
gli oddać tylko jeden głos na najlepszy ich zdaniem bieg.
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Gmina Nowa Ruda
aktywna gmina

▶

▶

OTWARCIE WIEŻY WIDOKOWEJ NA WŁODZICKIEJ GÓRZE

PIEROGOVE LOVE

▶

▶

19 października 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie 
wieży widokowej na Włodzickiej Górze (757 m n.p.m.). 
Na uroczystość przybyli mieszkańcy, młodzież szkolna, 
przedstawiciele Euroregionu Glacensis oraz wszyscy 
partnerzy tzw. „Grzbietówki”. Głównym celem projektu 
jest budowa lub odbudowa 11 wież widokowych umiej-
scowionych na szczytach Gór Orlickich, Bystrzyckich  
i Sowich. Część z nich powstanie w miejscach, w których 
kiedyś się znajdowały. Tak jest w przypadku obiektu na 
Włodzickiej Górze, wybudowanego w 1927 roku.

Wieża w miejscowości Świerki, podobnie jak jej pier-
wowzór, ma taras widokowy na wysokości 15 m, na szczyt 
prowadzi 50 schodów, a do jej odbudowy użyto podobnych 
materiałów. Do wieży można dojść trzema szlakami tury-
stycznymi: czerwonym od wsi 
Świerki (gdzie znajduje się 
parking), zielonym od stacji ko-
lejowej Świerki Dolne (strome 
podejście) i niebieskim z Lu-
dwikowic Kł. (trasa najdłuższa, 
ale bardzo malownicza). 

Warto podkreślić, że wieża 
w Gminie Nowa Ruda została 
odbudowana jako pierwsza 
ze wszystkich zgłoszonych do 
projektu. Uroczystość poprze-
dziły warsztaty dla młodzieży 
zorganizowane przez radnych 
Teresę Bazałę i Wacława Łuka-
siewicza. Na turystów czekały 
także kiełbasy z rożna, napoje 
i przekąski. Równolegle, w sali 
wiejskiej w Świerkach, odby-
wała się konferencja partne-
rów wspomnianego projektu, 
w czasie której wójt Mierzejew-

W sobotę, 15 września na terenie CR Harenda w Ludwiko-
wicach Kł. odbyła się pierwsza gminna impreza kulinarna 
pn. Pierogove Love. Wśród przygotowanych przez miesz-

ska promowała gminę i zapoznała uczestników ze szczegó-
łami dotyczącymi realizacji zadania. Poczęstunek dla gości 
przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Krajanowa.

Po zakończeniu spotkania, goście udali się na wie-
żę, gdzie odbyły się przemówienia, wręczenie nagród dla 
uczestników warsztatów oraz poświęcenie budowli, doko-
nane przez księży: Sławomira Augustynowicza, Jana Paty-
kowskiego i Tadeusza Dudę. Wieżę otworzyli uroczyście: 
wójt Adrianna Mierzejewska, Zastępca Nadleśniczego Nad-
leśnictwa Jugów Gabriel Grobelny oraz Sekretarz Eurore-
gionu Glacensis Jaroslav Štefek. 

Wydarzenie zabezpieczyła Ochotnicza Straż Pożarna 
Nowa Wieś Kł., która dotarła na sam szczyt góry wozem 
bojowym.

kańców typów pierogów były m.in. pierogi z kaszą, faso-
lą, jednak pierogi ruskie cieszyły się bodaj największym 
zainteresowaniem. Każdy mógł także spróbować zupy 

dyniowej i różnego rodzaju ciast. 
Na scenie wystąpił tego dnia Chór 
Kołczanki, przygotowany przez 
Panią Joannę Kołcz, jak zawsze 
profesjonalnie, oraz Marta Miś  
z zespołem. Wystąpiły także na-
sze Koła Gospodyń Wiejskich 
oraz zaproszeni goście ze Stolca  
i Ścinawki Średniej.
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▶

▶

ŚPIEWANIE POD ORŁEM

7. GÓRSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI

▶

▶

W sobotę, 8 września odbył się koncert pn. „Śpiewanie 
Pod Orłem”. Po raz trzeci Centrum Kultury Gminy Nowa 
Ruda zorganizowało cykl trzech koncertów w okolicy 
Schroniska Orzeł, leżącego przy trasie z Przełęczy Sokolej 
na Wielką Sowę. W niezwykłej górskiej scenerii mogliśmy 
podziwiać i słuchać: Marka Majkę z Zespołem, zespół 

„Póki Co” i Janusza Radka. Kameralna atmosfera, góry, 
ognisko i wspaniała muzyka - niczego więcej nie trzeba 
do idealnego wrześniowego sobotniego wieczoru. Już 
dziś zapraszamy wszystkich na kolejną edycję we wrze-
śniu 2019 r. Terminy i szczegóły będą dostępne na stronie 
www.ckg.nowaruda.pl

11 listopada 2018 roku w Świerkach odbył się 7. Górski 
Bieg Niepodległości. Ponad 400 zawodników przebiegło 
niemal 11-kilometrową trasę po malowniczych Wzgó-
rzach Włodzickich, aby uczcić 100-lecie odzyskania nie-
podległości przez Polskę.

Zwycięzca Robert Faron (reprezentant Salco Gar-
min Team / Zalesie), uzyskał czas 00:39:49.3, 2. miejsce 
zajął Tomasz Skupień (Skawinki) o czasie 00:40:15.2,  
a 3. miejsce – Mariusz Piekarz z Jugowa (reprezentujący 
UKS Ludwikowice) z czasem 00:40:41.5. 

Wśród kobiet najszybciej na mecie pojawiły się: Do-
minika Wiśniewska-Ulfik (Alpin Sport Team/SKB Kra-

śnik/Zabrze) z czasem 00:46:00.9, Michalina Mendecka  
(MOSIR Łaziska Górne/ 1 Second Team) - 00:48:07.4, a po-
dium zamknęła Kinga Gomołysek (Matner Running Team 
/ Głuchołazy) - 00:48:12.6.

To, co wyróżnia ten bieg spośród innych to wspaniała 
atmosfera, ciasta domowego wypieku, widokowa trasa 
i wyjątkowe pakiety startowe. W tym roku zawodnicy 
otrzymali m.in. biało-czerwone czapki i medale pamiąt-
kowe. Pozytywne opinie biegaczy przyniosły organi-
zatorom nagrody – brązowe, srebrne i złote Kozice – za 
najlepsze biegi w kraju – Bieg na Wielką Sowę i Bieg Nie-
podległości. Dowodem sukcesu jest także z roku na rok 

rosnąca frekwencja.
Organizatorem zawodów 

było Centrum Kultury Gminy 
Nowa Ruda przy wsparciu 
wielu osób i instytucji, w tym 
Wójta Gminy Nowa Ruda Ad-
rianny Mierzejewskiej. Patro-
nat honorowy nad wydarze-
niem objął Michał Dworczyk, 
Szef Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. 

Wszystkim uczestnikom 
gratulujemy i zapraszamy na 
kolejny bieg już za rok, a tak-
że na Bieg Na Wielką Sowę. 
Więcej informacji na www.
biegajwgorachsowich.pl
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Pieszyce
miasto w Górach Sowich

Pieszyce stawiają na promocję regionu poprzez organizację wydarzeń sportowych o zasięgu 
regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym. Wydarzenia wyjątkowe w swoim rodzaju, 
prestiżowe, z profesjonalną organizacją i ogromnym zaangażowaniem oraz z trasami zlokali-
zowanymi wśród niepowtarzalnych krajobrazów przyciągają zarówno amatorów jak również 
zawodowców, dla których dziewicze tereny Gór Sowich stają się nie lada atrakcją i wyzwaniem.

▶

▶

PIESZYCE KOLARSKĄ STOLICĄ POLSKI

BIEG Z HISTORIĄ W TLE

▶

▶

W maju Pieszyce bez wątpienia były kolarską stolicą Pol-
ski. Wszystko za sprawą startu w Pieszycach trzeciego 
– królewskiego etapu Międzynarodowego Wyścigu CCC 
Tour – Grody Piastowskie, II Wyścigu Korona Gór Sowich 
oraz Mistrzostw Pieszyc w Kolarstwie Szosowym. 
Zawodowcy w ramach 3 etapu CCC Tour Grody Piastow-
skie rywalizowali na ponad 140 kilometrowej pętli Pieszy-
ce - Bielawa. Peleton miał do pokonania 7 górskich premii, 
usytuowanych w samym centrum Gór Sowich. Zawodnicy 
musieli stawić czoła dwa razy Przełęczy Jugowskiej, dwa 
razy Przełęczy Woliborskiej oraz po razie – Przełęczy Soko-
lej, Przełęczy Walimskiej oraz Przełęczy Srebrnogórskiej. 
W sumie ponad 2200 m przewyższeń na 140 km!
Z górzystą trasą musieli zmierzyć się nie tylko zawodow-
cy, ale również amatorzy, którzy już po raz drugi mogli 
poczuć klimat profesjonalnego wyścigu i wystarto-
wać w ramach Korony Gór Sowich. Aby pokonać liczą-
cą niespełna 37 km trasę amatorzy musieli wspiąć się  

na 3 przełęcze: Jugowską, Sokolą oraz Walimską. Start  
i meta zawodów zlokalizowane były w Pieszycach. 
W ramach Małych Grodów Piastowskich rywalizować mogły 
również dzieci, które w poszczególnych kategoriach wieko-
wych pokonywały trasę wyznaczoną ulicami Pieszyc.

Ponad 160 zawodników stanęło na starcie I Biegu Tkacza, 
który odbył się w czerwcu 2018 r. ze startem i metą w Pie-
szycach. Był to bieg historyczny, który ma upamiętniać 
Bunt Tkaczy Sowiogórskich z 1844 r.

Góry Sowie stały kiedyś tkactwem. Od XVI wieku  
w każdym tutejszym domu kręciły się wrzeciona i ko-
łowrotki, a krosno było tak naturalnym wyposażeniem 
wnętrza jak piec i stół. Wydawało się, że tak już będzie 
zawsze, ale historia potoczyła się inaczej. 

W czasie rewolucji przemysłowej w XIX wieku, tkacze 
sowiogórscy pracowali już za głodowe pensje, a bogacili 
się na nich jedynie fabrykanci. Tymi najbardziej zniena-
widzonymi byli Zwanziger z Pieszyc (niem. Peterswal-
dau) oraz Dierig z Bielawy (niem. Langenbielau).

W 1844 r. przepełniła się czara goryczy. Powstanie 
Tkaczy Sowiogórskich miało miejsce 5 czerwca, ale już  
6 zostało krwawo stłumione przez wojska pruskie. Wyda-
rzenia te stały się legendą wolnościowego buntu.

Panorama Pieszyc

Start 3 etapu CCC Tour Grody Piastowskie, fot. Robert Urbaniak/BikeLife.pl
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▶ NAJWIĘKSZA NARTOROLKOWA IMPREZA TEGO SEZONU▶

Organizatorki biegu: Joanna Siwiec – Dom Tkacza  
i Joanna Kowalczyk – Bieganizm, chciały opowiedzieć 
o tych wydarzeniach i przypomnieć losy zbuntowanych 
tkaczy, a wspólny 30-kilometrowy bieg pod Wielką Sową, 
jest dobrą okazją, żeby ta opowieść nie została zapo-
mniana.

Zawodnicy chwalili organizację i klimat zawodów, 
przebieg niezwykle malowniczej trasy i już zapowiedzie-
li, że wrócą tutaj za rok. A kolejna edycja biegu zaplano-
wana została na 15 czerwca 2019 r.

W ostatni weekend lipca 2018 r. w Gminie Pieszyce odby-
ły się pierwsze dwa biegi polskiego cyklu nartorolkowe-
go Vexa Skiroll Tour. Zawodnicy ścigali się w Uphillu Gór 
Sowich i Pętli Sowiogórskiej. 

Impreza została podzielona na dwa dni. W pierwszym 
dniu zawodnicy musieli zmierzyć się z trasą przebiegają-
cą od Pieszyc przez Kamionki na Przełęcz Jugowską (dy-
stans 9 km, przewyższenie 425 m). W drugim dniu mieli 
do pokonania 4 okrążenia (w sumie 28 km) na tzw. „Pętli 
Sowiogórskiej” ze startem i metą w Bratoszowie. Zawody 
odbywały się w trzech konkurencjach (z podziałem na 
kat. wiekowe): technika klasyczna, technika dowolna oraz  
zawodnicy biegnący na sprzęcie z pompowanymi kołami.

Rozgłos i zasięg globalny, wieść o istnieniu Gór Sowich 
i Gminy Pieszyce poprzez organizację zawodów na narto-
rolkach rozniosły się na tereny Ukrainy, Czech, Białorusi 
oraz Słowacji. Charakter zawodów sprawia, że są one do-
skonałą alternatywą dla miłośników i zawodowców biega-
jących zimą na tradycyjnych nartach, co w widoczny spo-
sób wpływa na popularyzację tego sportu.

Jesteśmy częścią jedynego oficjalnego pucharu, gdzie 
w ciągu roku odbywa się 6 eliminacji, w tym 2 w Pieszy-
cach i Górach Sowich. W Góry Sowie, często po raz pierw-
szy, przyjechali zawodnicy z wybrzeża i najdalszych zakąt-
ków Polski. Dzięki profesjonalnemu klipowi z wydarzenia 
zainteresowani udziałem w zawodach są zawodnicy z Nie-
miec i Skandynawii – kolebki zawodów nartorolkowych.

Organizacja tego wydarzenia dostrzeżona została 
przez kapitułę Plebiscytu Gospodarczego Sudeckie Krysz-
tały. Nartorolkowy weekend w Górach Sowich zajął trzecie 
miejsce wśród najlepszych imprez promujących region.

Według słów uczestników Gmina Pieszyce posiada jed-
ne z najlepszych tras w Polsce do tego typu sportów. Cha-
rakteryzuje się malowniczymi krajobrazami i świetnymi 
podjazdami, a zaangażowanie organizacyjne wszystkich 
partnerów stanowi solidną podstawę do dalszego rozwoju 
wydarzenia. A ten planowany jest w przyszłym roku, gdzie 
postawimy kolejny krok naprzód. Naszym zamiarem jest 
organizacja końcem lipca 2019 r. 3-etapowych zawodów 
na wzór rywalizacji w Pucharze Świata. 

Organizacja wydarzeń sportowych w których mogą 
uczestniczyć całe rodziny (jako startujący i jako osoby  
towarzyszące) przekłada się również na zwiększony ruch 
turystyczny w Górach Sowich (wejściówki do atrakcji tury-
stycznych, zakup noclegów itd.). Zwiększony ruch turystycz-
ny widoczny jest także w ilości sprzedanych wejściówek na 
wieżę widokową na Wielkiej Sowie, która wybrana zosta-
ła jako najlepsza atrakcja turystyczna regionu!

Tak zdecydowały osoby biorące udział w badaniu po-
pularności atrakcji turystycznych, które w marcu prowa-
dził Euroregion Glacensis.

W projekcie, który miał wyłonić najlepsze atrakcje tury-
styczne po stronie polskiej i czeskiej w ramach Euroregionu 
Glacensis, wzięło udział kilkadziesiąt miejscowości. Pierwsze 
miejsce zajęła wieża widokowa na Wielkiej Sowie w Gminie 
Pieszyce. Zwycięstwo Wielkiej Sowy w głosowaniu zapewni 
udział naszej atrakcji turystycznej w reportażach radiowych  
i telewizyjnych oraz zrealizowanym spocie promocyjnym. Ca-
łość będzie finansowana przez Euroregion Glacensis. To świet-
na wiadomość dla całego regionu, bowiem promocja Wielkiej 
Sowy pozytywnie wpłynie na ruch turystyczny w Górach So-
wich, odsłaniając przed turystami kolejne atrakcje regionu.

Zawodnikom I Biegu Tkacza podczas zmagań z niełatwą trasą cały czas towarzyszyły  
niepowtarzalne krajobrazy, fot. D. Cech/UMiG Pieszyce

Zapierające dech w piersiach widoki z balkonu widokowego na Wielkiej Sowie przyciągają tysiące turystów, fot. D. Cech/UMiG Pieszyce
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▶

▶

▶

BIKE PARK WALIM MTB 

ZAMEK GRODNO NAJLEPSZYM PRODUKTEM TURYSTYCZNYM DOLNEGO ŚLĄSKA

NOWY FILM ŁUKASZA KAZKA 

▶

▶

▶

Walim
Kraina sowiogórskich tajemnic

Podczas odbywającej się w Świdnicy Konferencji Tury-
stycznej - Kongresu Turystyki Polskiej, Zamek Grodno 
otrzymał Certyfikat Najlepszego Produktu Turystyczne-
go Dolnego Śląska 2018. To znaczące wyróżnienie ode-
brał Dyrektor Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu 
Paweł Brzozowski wraz z pracownikami CKiT. Otrzymany 
certyfikat, przyznany został w ramach konkursu organi-
zowanego przez Dolnośląską Organizację Turystyczną 
we współpracy z Polską Organizacją Turystyczną. 

Należy zauważyć, iż w bieżącym roku zakończono ko-
lejną inwestycję na terenie obiektu. Zaplecze hotelowe  
i restauracja dostępne dla turystów, to ważny element, 
który z pewnością uatrakcyjni pobyt wewnątrz zabytko-
wych murów. Przypomnijmy, że przekazanie w użytkowa-
nie Zamku wraz z zespołem zamkowym na rzecz Gminy 
Walim nastąpiło w 2008 roku i od tego czasu wciąż reali-
zowane są inwestycje, mające na celu zabezpieczenie, re-
nowację i modernizację obiektu, bowiem średniowieczny 
Zamek Grodno można już teraz zwiedzać z elektronicz-
nym audioprzewodnikiem! Muzeum zostało wyposażo-
ne w 24. urządzenia, które obsługiwać będą turystów  

w czterech językach: polskim, czeskim, niemieckim  
i angielskim. Audioprzewodniki w połączeniu szeregiem 
tablic informacyjnych na terenie zamku stanowić będą 
profesjonalne źródło wiedzy dla turystów, którzy zwiedza-
nie chcą prowadzić we własnym, indywidualnym tempie.  
W dalszym ciągu turyści zdecydować się mogą na zwiedza-
nie wraz z przewodnikami, którzy z przyjemnością odkry-
ją przed chętnymi sekrety warowni. Wygoda korzystania  
z urządzenia, to możliwość indywidualnego dostosowania 
odsłuchiwanej treści do własnych preferencji, tempa, czy 
kolejności zwiedzania. Z nagrania dowiemy się o historii, 
atrakcjach i ciekawych sekretach zamku. Z przyjemnością 
zapraszamy zatem do odkrywania tajemnic zamku Grod-
no wraz z audioprzewodnikiem!

To pierwsza tego typu atrakcja w Górach Sowich dla 
wszystkich amatorów  jazdy rowerem górskim. Na wyma-
gającej, trudnej trasie o długości 1,8 km każdy znajdzie  
coś dla siebie – od łatwych do wyjątkowo trudnych ele-
mentów min.: sztajfy,  rock gardeny , mega pump track, 
kamienna pułapka, trawers, kilkukrotny przejazd przez 
strumień z różnymi przeszkodami, hopy oraz skocznie  
o różnym stopniu trudności. Sezonowo wystawiane 
będą  przeszkody „north shore” (drewniane konstruk-
cje do szkolenia techniki jazdy rowerem).  Rock Garden 
położony jest w centrum Walimia przy parkingu Cen-

trum Sportu i Rekreacji w Walimiu. Tu można zaparko-
wać samochód oraz skorzystać  z dostępnego zaplecza  
sanitarnego. 
 Trasa jest  dostępna bezpłatnie dla wszystkich, którzy chcą 
z niej korzystać. Nie jest to jednak trasa typowo rekreacyjna. 
Korzystający muszą posiadać podstawowe umiejętności 
poruszania się rowerem w trudnym terenie górskim.  
Bike Park Walim MTB powstał dzięki zaangażowaniu 
członków lokalnej drużyny rowerowej MTB Walim Team 
oraz pomocy młodzieżowej drużyny MB Walim Team 
Junior. Trasa jest na stałe oznakowana charakterystycz-
nymi  niebieskimi słupkami z umieszczonymi na nich 
strzałkami kierunkowymi. Będą tu również organizowa-
ne zawody.  Typowe dla charakteru infrastruktury  tj. za-
wody MTB Cross Country czy Eliminator xc. Planuje się 
stałą modernizację trasy. Jej wydłużenie o sekcje zjazdo-
wą (trasa już jest wytyczona) oraz dodatkowe elementy 
konstrukcyjne.

Zapraszamy  Artur Jarczok

Tajemnicze przedmioty sprzed lat ukrywane przez wy-
siedlanych mieszkańców Gór Sowich, odszukiwanie ich 
właścicieli i układanie w całość strzępów informacji, by 
stworzyć ciekawą, pełną pasji historię „Powiernika”.

8 czerwca podczas odbywającej się w Centrum Kultury 
i Turystyki w Walimiu konferencji prasowej, Łukasz Kazek  
i Mateusz Kudla opowiadali o swojej nowej produkcji, pełnej 

głębokich opowieści oraz wzruszają-
cych wspomnień. Bohater filmu, po raz 
kolejny wciela się w rolę odkrywcy zagi-
nionej historii. Podczas swojej wędrówki 
odnajduje dawne przedmioty, by dzięki 
swojego rodzaju śledztwu odszukać 
ich właścicieli, poznać ich losy i zwrócić 
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▶

▶

▶

MISTRZOSTWA POLSKI W DREZYNOWANIU 

FESTIWAL GULASZU

FESTIWAL SERA 

▶

▶

▶

W weekend nieczynna ( już i jeszcze ) stacja PKP znów 
zamieniła się w tętniące kolejowym życiem wyjątkowe 
miejsce- stolicę drezyn! 21 i 22 lipca 2018 roku, to czas, 
który z pewnością pozostanie przez długo w naszej pa-
mięci. XVI Mistrzostwa Polski w Drezynowaniu co roku 
przyciągają do Gminy Walim pasjonatów, miłośników 
kolei i turystów. To kultowe już wydarzenie obfitowało  
w moc atrakcji- konkursy, zabawy oraz oczywiście najcie-
kawsze pojazdy kolejowe, które można było zobaczyć, 
dotknąć, a nawet... nimi pojeździć! Wszyscy przybyli do 
wyboru mieli m.in. rekreacyjne przejażdżki po urokliwej 
linii kolejowej nr 285 składami spalinowymi oraz drezy-
nami nożnymi, a także wypróbować swych sił w zawo-
dach na drezynach ręcznych. Osoby spragnione rywali-
zacji konkurowały między sobą w duetach na dystansie 

2 x 200 metrów, a dla prawdziwych twardzieli przygoto-
wano morderczy, górski odcinek 1100 metrów. Odbyła 
się także  konkurencja dla Vip-ów.  Zabawa czekała na 
wszystkich również w niedzielę. Do jazd rekreacyjnych 
ustawiały się długie kolejki chętnych. To był słoneczny, 
kolejowy weekend, który pozostawi po sobie niezatarte 
wspomnienia drezynowych wrażeń.

Kuszące zapachy gotujących się w bograczach gulaszy, 
doskonała zabawa i niezapomniana atmosfera, pełna 
śmiechu i radości. 23 czerwca w walimskim Parku Jor-
danowskim miała miejsce najsmaczniejsza impreza  
w regionie, przyciągająca wielu smakoszy i miłośników 
tej wyśmienitej potrawy. Pomysłów na przygotowanie 
wyjątkowych dań było mnóstwo, a w kolejnych stano-
wiskach konkursowych żwawo uwijano się doprawiając, 
mieszając i kosztując bulgoczące wywary.

Nie zabrakło również atrakcji umilających zarówno goto-
wanie, jak i próbowanie potraw przez licznie przybyłych go-
ści. Niewątpliwą atrakcją były animacje i program artystycz-
ny przygotowany specjalnie dla najmłodszych uczestników 
Festiwalu Gulaszu. Klaun Patryk i Klara wprawiały uczest-
ników w dobry nastrój dzięki zabawom i humorystycznym 
scenkom. W Parku Jordanowskim na każdym kroku czekały 
ciekawe atrakcje, a dla wszystkich kochających folklor swój 
talent zaprezentował Zespół Folklorystyczny Ziemi Ścinaw-
skiej, który wprowadził w kulminacyjny punkt całej impre-
zy- degustację gulaszy konkursowych. Na komisję czekało 
ciężkie zadanie, ponieważ każda z przygotowanych potraw 
zachwycała smakiem i kunsztem wykonania. A spotkać 
można było przeróżne kombinacje składników i dodatków. 
Od mocno mięsnych i ostrych, po aromatyczne i delikatne, 
wegetariańskie gulasze.

im utracone pamiątki. Ukazuje pełną nostalgii tęsknotę za 
utraconym miejscem i czasem. Poszukiwania oprócz Gminy  
Walim sięgają także do Niemiec, Austrii i Węgier.

Reżyserem nowego dzieła jest Mateusz Kudla- 
współautor powstającego filmu „Polański, Horowitz. 

Czarodzieje z Getta” z udziałem Romana Polańskiego  
i Ryszarda Horowitza. Główny bohater- Łukasz Kazek, 
popularyzator historii i dziennikarz znany jest z produkcji 
TVN-u „Depozytariusz”, „Ludzie z Klisz” oraz „Na tropie 
Złotego Pociągu” produkcji Discovery.

15 sierpnia- to data niezwykle ważna dla wszystkich 
smakoszy wyjątkowych wyrobów z mleka. Dziećmoro-
wice, już po raz dwunasty zamieniły się w stolicę serów 
podczas Festiwalu Sera, który zorganizowała Gmina Wa-
lim  wraz z Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu oraz 
Karczmą Góralską. Uczestnicy wydarzenia mogli z bliska 
przyjrzeć się efektom pracy serowarów, spróbować róż-
nych gatunków sera oraz skorzystać z usług rękodzielni-
ków. Ponadto wielkim wzięciem cieszyła się zupa sero-
wa, tradycyjnie serwowana przez Wójta Gminy Adama 
Hausmana. Ogromny gar zupy, osobiście wydawany i do-
prawiany przez Wójta aromatycznym lubczykiem, był nie 
lada atrakcją, a miłosna atmosfera rozchodziła się wokół 
stoiska zachęcając do degustacji. Tradycją jest, że w trak-
cie festiwalu odbywają się konkursy, podczas których 

jury wyłania najlepszych z najlepszych. Nie było to łatwa 
zadanie, ponieważ każdy z serów był wyjątkowy i nie-
powtarzalny. Rada Gminy Walim przyznała wyróżnienia 
dwóm wytwórcom: Elżbiecie Jarachomskiej oraz  Mar-
cinowi Madziarze. Nagrody w kategorii Najlepsza Potra-
wa z Sera to: trzecie miejsce dla Małgorzaty Domagały-
-Jabłońskiej, drugie miejsce dla Barbary Zacharskiej  
i pierwsze miejsce dla Andrzeja Sumary. Jury konkurso-
we wręczyło także nagrodę 
dla Najlepszego Producen-
ta Sera, która przypadła 
Andrzejowi Pisarczykowi, 
za niezwykle aromatyczne 
„Sery Austryjackie”, dopra-
wione ziołami alpejskimi.
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Planowane do realizacji na lata 2019-2021 przedsięwzięcia  
wraz z szacowaną alokacją środków 

Szczegółowe informacje na stronie www.partnerstwo–sowiogorskie.pl
Lokalna Grupa Działania 

„Partnerstwo Sowiogórskie”
ul. Grunwaldzka 26, 58-340 Głuszyca

NIP 8851617489
tel./fax.: 74 87 16 150

biuro@partnerstwo-sowiogorskie.pl
www.partnerstwo-sowiogorskie.pl

Ostateczne wartości w momencie ustalania terminów konkursów i kwot naborów mogą ulec zmianie  
o wartość środków zwolnionych z poszczególnych przedsięwzięć po ostatecznym rozliczeniu działań.

Poddziałanie:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  
kierowanego przez społeczność”

Przedsięwzięcie Alokacja środków

Rozwój obiektów lub/i miejsc związanych  
z rozwojem obszaru w oparciu o lokalne zasoby 100 000 zł (GRANT)

Rozwój obiektów lub/i miejsc służących rozwojowi  
społeczności lokalnej 100 000 zł (GRANT)

Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych,  
organizacji lub/ i edukacja przyrodnicza i klimatyczna 75 000 zł (GRANT)

Tworzenie i rozwijanie oferty promocyjnej regionu  
w oparciu o zasoby lokalne Gór Sowich 70 000 zł (GRANT) 

Działania rozwijające potencjał społeczności lokalnych,  
organizacji lub/ i edukacja przyrodnicza i klimatyczna 5 000 zł (OPERACJA WŁASNA)

Tworzenie i rozwijanie oferty promocyjnej regionu  
w oparciu o zasoby lokalne Gór Sowich 5 000 zł (OPERACJA WŁASNA)

Podejmowanie działalności gospodarczej 80 000 zł (konkurs) 

Rozwijanie działalności gospodarczej 246 150 zł (konkurs) 

Działasz już na terenie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”?
Wychodząc na wprost oczekiwaniom nie tylko turystów ale i też mieszkańców – zapraszamy do przekazywania infor-
macji do Biura LGD o Państwa działalności, która związana jest w jakikolwiek sposób z turystyką i jej obsługą, promo-
cją naszego obszaru bądź działaniami kulturalnymi czy społecznymi. Działalność LGD bowiem to nie tylko pośredni-
czenie w dofinansowaniu z funduszy EFRROW, ale przede wszystkim promowanie naszego dziedzictwa i historii. 

Kilka danych
Na przestrzeni dwóch lat (2017 i 2018) od momentu uzyskania możliwości ogłaszania konkursów LGD „Partnerstwo 
Sowiogórskie” ogłosiło łącznie 10 naborów w ramach których złożono 66 wniosków o przyznanie pomocy na kwotę 
18 303 100,43 zł. Zapotrzebowanie na środki Unijne na naszym obszarze jest zatem ogromne.

Liczymy w przyszłości na równie duże zainteresowanie i coraz lepsze projekty z uwagi na dużą konkurencję. Zapra-
szamy również do korzystanie z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD, które od 1 września 2018 r. ma swoją siedzibę 
pod nowym adresem, tj. przy ul. Grunwaldzkiej 26 w Głuszycy. Przed każdym konkursem organizujemy również bez-
płatne szkolenia określone tematycznie dla poszczególnych rodzajów działań.


