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Lokalna Grupa Działania (LGD) „Partnerstwo So-
wiogórskie” została utworzona przy współpracy 
trzech sektorów: publicznego, społecznego i go-
spodarczego (ekonomicznego). Ich przedstawicie-
le tworzą Partnerstwo, które wykorzystując wiedzę 
i doświadczenie reprezentują obszar objęty Lokalną 
Strategią Rozwoju. Podmiot ten, odpowiedzialny jest 
za wdrażanie LSR, która realizowana jest w ramach 
Programu Leader (PROW 2007-2013 oś 4). Ten euro-
pejski program, ma przede wszystkim za zadanie 
inicjowanie aktywności lokalnych środowisk w celu 
powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiej-
skich, różnicowania działalności, kultywowania dzie-
dzictwa historycznego, naturalnego, kulturalnego, 
a także poszukiwania innowacyjnych, nowatorskich 
rozwiązań wykorzystujących istniejący potencjał ob-
szaru. LGD poprzez promocję, informację i motywo-
wanie społeczności lokalnej, dąży do zaangażowania 
się mieszkańców obszaru  w realizację Leadera, przy 
wsparciu w ramach działań: 

• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Działanie w głównej mierze przeznaczone dla 
rolników, którego celem jest zwiększenie zakre-
su działalności i dochodów gospodarstw rolnych 
na terenie lokalnej grupy działania. W ramach tego 
działania można pozyskać dotację do wartości 
100.000,00 zł. 

• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
Działanie przeznaczone dla nowych jak również dla 
funkcjonujących już przedsiębiorców działających 
na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju. 
Jego zadaniem jest zapewnienie sprawniejszego 
i efektywniejszego wykorzystania przedsiębiorstw 
oraz wzrostu zatrudnienia w sektorze gospodar-
czym. W zależności od ilości tworzonych miejsc 
pracy (w przeliczeniu na pełen etaty) przedsiębior-
ca może pozyskać do 300.000,00 zł. 

LGD Partnerstwo Sowiogórskie 
Obszar objęty LSR

• Odnowa i rozwój wsi
Działanie przeznaczone dla mieszkańców wsi 
i małych miasteczek. Celem realizacji działania 
jest wpływ na poprawę jakości życia na obszarach 
wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecz-
nych i kulturalnych jego mieszkańców. Działanie 
to umożliwi rozwój tożsamości społecznej zacho-
wanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obsza-
rów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjno-
ści turystycznej i inwestycyjnej. 

• Małe projekty
Działanie wspierające inicjatywy mieszkańców ob-
szaru LGD w zakresie zmiany swojego otoczenia 
i warunków funkjonowania.  Działanie ma na celu 
umożliwienie mieszkańcom obszaru objętego 
Lokalną Strategią Rozwoju realizację projektów 
przyczyniających się do poprawy jakości życia, za-
chowania i wykorzystania zasobów dziedzictwa 
przyrody i kultury oraz wzmocnienia lokalnego 
kapitału społecznego.

Więcej informacji na stronie www.partnerstwo.sowiogorskie.pl   
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju.  

Biuro LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” 

Słowo 
Wstępne
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Pani Katarzyna jest absolwentką Akademii Sztuk Pięk-
nych, od dziecka czuła w sobie nutkę artystyczną i wie-
działa, że będzie rozwijać swoje zdolności manualne, 
od 14 lat zajmuje się fusingiem i tworami szklanymi.

- Czym tak właściwie jest fusing?
K.K-U - Fusing mówiąc po polsku jest to szkło zgrze-
wane. Warstwy szkła nakładane są na siebie, ułożone 
w piecu i poddane działaniu wysokiej temperatury. 
Szkło dąży do kropli, dlatego im większa temperatura 
i dłuższe przebywanie w piecu tym mocniejsze jest 
scalenie szkła i ostatecznie może nastąpić jego roz-
lanie.

- Czy fusing jest trudny?
K.K-U - Fusingiem zajmuję się od 14 lat, od kie-
dy na Akademii Sztuk Pięknych zdecydowałam się 
na taki rodzaj sztuki artystycznej, i tak naprawdę 
dalej, mimo, że mam długoletnie doświadczenie, 
nie mam pewności czy przez proces nagrzewania 
pieca następnie jego chłodzenia - często trwający 
kilka dni, szkło po wyjęciu będzie bez skazy. Zwłasz-
cza, że większość moich prac jest pod indywidualne 
zamówienia i mimo, że zdarzają się drobne ozdoby 
po nawet 100 sztuk to raczej nie ma dwóch identycz-
nych egzemplarzy. Tak, Z całą pewnością jest to nie-
łatwe.

- Czym dla Pani jest fusing? Źródłem utrzymania? 
Sposobem na życie? Hobby?
K.K-U - Myślę, że fusing jest dla mnie sposobem 
na życie. Początkowo wymagał ode mnie wielu wy-
rzeczeń, mój pierwszy kredyt przeznaczyłam na piec  
do wypalania ceramiki. W nim robiłam pierwsze pró-

by z wypalaniem szkła. Później  już był profesjonalny 
piec szklarski. Ale chwile, w których mam wenę, mogę 
usiąść w moim azylu i dać upust wyobraźni przele-
wając pomysły na szkło dają mi ogrom satysfakcji. 
Wiele z moich prac jest pod konkretne zamówienia, ale 
ta duża część, która jest przeznaczona na wystawy 
zagraniczne pozwala mi w pełni się zrealizować.

- Kiedy odkryła pani w sobie zamiłowanie do tej 
sztuki?
K.K-U - Zdolności artystyczne miałam już od dziecka. 
Od najmłodszych lat wiedziałam, że to w tej dzie-
dzinie chce się realizować. W chwili wyboru szkoły 
średniej liczyłam przede wszystkim na dostanie się 
do szkoły plastycznej. Po maturze starałam się na stu-
dia pod tym kątem, co też się udało.

- Gdzie można znaleźć pani prace?
K.K-U - W Polsce współpracuję z galeriami w Krako-
wie oraz Wrocławiu, ale najwięcej moich prac można 
znaleźć za granicą, zwłaszcza w Niemczech, Holandii 
oraz Stanach Zjednoczonych. W zasadzie to właśnie 
za granicą moje prace cieszą się największą popular-
nością.

- Dlaczego wybrała Pani właśnie ten rodzaj sztuki?
K.K-U - Studiowałam na Akademii Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu. Początkowo nie wiedziałam, czym 
dokładnie będę się zajmowała. Uważałam, że na ma-
larstwo czy rysunek zawsze znajdę czas. Na drugim 
roku studiów byłam pewna wyboru specjalizacji cera-
miki i szkła, choć dalej nie mogłam podjąć decyzji czy 
szkło czy ceramika. Dopiero później zdecydowałam 
się ostatecznie na szkło. W ten oto sposób zaczęła się 
moja przygoda z poznawaniem i pracą w szkle. 

Katarzyna – twórczość 
artystyczna we szkle
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- Proszę mam zdradzić, co jest inspiracją w Pani 
pracy?
K.K-U - Mam szeroki wachlarz zainteresowań, ale naj-
więcej uwagi poświęcam tematyce człowieka. Dużo 
moich wytworów to modele gorsetów czy sukienek, 
niestety nie do noszenia, bo raczej byłoby to niemoż-
liwe, ale to one cieszą się największą popularnością.

- Jakie ma pani plany na przyszłość związane 
ze swoją sztuką?
K.K-U - W przyszłości chciałabym otworzyć plenery 
szklarskie oraz wakacyjne warsztaty ceramiczne, ale 
na razie jest to w fazie planowania. Na obecną chwilę 
nie mam takiej możliwości, ale zobaczymy, co przy-
niesie jutro.

- Jak odbierane są pani prace?
K.K-U - Każdy inaczej odbiera moją twórczość. Jedni 
się zachwycają, a drudzy okazują większy dystans. 
Sądząc po skali zamówień, generalnie moje prace 
są odbierane bardzo pozytywnie.

Paleta barw - malarstwo
Zofii Prorok

Jak to się stało, że zainteresowała się Pani malowa-
niem i jak długo się Pani tym zajmuje?
Miałam wolny czas, bo już byłam na emeryturze. Tak 
mnie jakoś dzieci namówiły – żeby wolny czas zago-
spodarować czymś, co sprawi mi przyjemność. W ten 
sposób wzięłam się za malowanie. Dzieci chyba wy-
czuły, że mam jakąś tam „żyłkę artystyczną”. To one 
mnie wspomagały i motywowały.

Co Panią inspiruje?
Przede wszystkim inspirowałam się impresjonistami. 

Czytałam ich życiorysy, oglądałam obrazy. Mój ulu-
biony malarz to Claude Monet. Mam kilka książek 
o nim. Bardzo lubię także Vincenta van Gogh’a. Daw-
niej interesowałam się wcześniejszymi malarzami, ale 
oni tak ponuro malowali, na ciemnym tle. A ja lubię 
świetliste obrazy. Jasna paleta barw rozwesela i taka 
mi się najbardziej podoba.

Jakie tematy maluje Pani najchętniej?
Raczej krajobrazy, bo postacie czy portrety nie wy-
chodzą mi najlepiej. Lubię martwą naturę, drzewa.

Sprzedawała Pani swoje obrazy?
Raczej rozdawałam. Czasem brałam parę groszy, żeby 
mi się za farbki wróciło.

Maluje Pani tylko obrazy olejne?
Uwielbiam farby olejne, bo są trwałe, a pastele mniej. 
Kredka w ogóle mnie nie interesowała, to już taki inny 
kierunek. Akwarele są zbyt delikatne, z czasem ciem-
nieją i żółkną, a olejna pozostaje niezmienna.

A czym dla Pani jest malowanie?
Takim pokazaniem siebie. Tego, jak ja widzę ten świat. 
Czasem tak mnie pochłania malowanie, że nie czu-
ję upływu dnia. Jak tylko rozkładam farby i płótno, 
to ogarnia mnie twórczy szał.

Życzę owocnej pracy i dziękuję za rozmowę.
(CKMBP, UM)

Zofia Prorok jest mieszkanką Głuszycy Górnej. 
To osoba kochająca przyrodę i naturę, troskliwie pielę-
gnująca przydomowy ogród, w którym ma mnóstwo 
kolorowych kwiatów. W pewnym momencie życia od-
kryła swój talent malarski. W krótkiej rozmowie opowia-
da o swoich inspiracjach i tworzeniu obrazów.

Dziękujemy za rozmowę, rozmowę przeprowadzili:
Marcin Nagumowicz i Radosław Kasprzak
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Jak zaczęła się Wasza przygoda z ceramiką?
Szukaliśmy z żoną sposobu na życie i w pewnym mo-
mencie pojawiła się ceramika. Jest to piękne tworzy-
wo i może człowieka zauroczyć. Można powiedzieć, 
że spełniała nasze oczekiwania.

Jakie rzeczy Państwo wykonują z gliny?
Nasz asortyment jest bardzo zróżnicowany: wisior-
ki, doniczki, rzeźby ceramiczne, talerze, miski, kubki, 
a nawet kafle ceramiczne. Wszystko wygniatane 
w glinie, ręcznie. A temat? To zależy, co się w głowie 
„urodzi”.

Co Pana inspiruje?
Z grubsza rzecz biorąc – świat: raz piękny, raz podły. 
Z przewagą na ten piękny.

A z czego jesteście najbardziej dumni?
Duma jest wtedy, kiedy się tworzy. Człowiek siada 
przy glinie i zaczyna tworzyć, wtedy jest, można po-
wiedzieć, odrobina dumy. Po wyjęciu rzeczy z pieca 
duma mija, „coś” staje się tylko przedmiotem, który 
należy sprzedać. Jest to inny rodzaj satysfakcji.

Myślałam, że satysfakcja się pojawia wtedy, gdy 
„to” już jest gotowe.
Nie, wtedy to już jest coś, co jest rzeczywiście. A na-

Katarzyna i Andrzej Czerniec na teren Gminy Głuszyca przeprowadzili się 15 lat temu. Ceramiką zajmują się już 
od 20 lat, a ich wyroby znane są nie tylko w najbliższym regionie, ale także poza granicami kraju, m.in. we Francji, 
Belgii czy Danii. Na spotkania ceramików, festiwale czy warsztaty jeżdżą z banerami i ulotkami o Głuszycy (o czym 
można przeczytać m.in. na www.gluszyca.pl). Promują i swoje wyroby, i  naszą gminę. Co ciekawe, są – jak sami 
się określają – samoukami. A zdobywanie wiedzy 20 lat temu wcale nie było takie łatwe, gdyż ceramicy – jak więk-
szość artystów czy rzemieślników – strzegą „tajemnicy zawodowej”. Ich pracownia znajduje się w  Sierpnicy przy 
ul. Świerkowej 18a. Można tam obejrzeć i zakupić gotowe prace oraz zapisać się na kurs ceramiki. W krótkiej rozmo-
wie Andrzej Czerniec opowiada o początkach swojej pracy oraz o tym, co ona mu daje.

Ceramika artystyczna
Państwa Czerniec

stępne, które jest w głowie, to dopiero będzie satys-
fakcja. Później już jest cały czas to samo, czyli rzecz 
się powtarza. Nie ma czegoś takiego jak satysfakcja, 
że od początku do końca zrobiłem coś super. Cera-
mika w ogóle jest wyjątkową dziedziną. Malarz widzi, 
co maluje, rzeźbiarz widzi, co robi i taki ma efekt swo-
jej pracy. A ja nigdy tego nie widzę, ja mogę zakładać. 
Na przykład zielone szkliwo jest przed wypałem albo 
czerwone albo czarne. Czarne szkliwo przeważnie 
jest ciemnobrązowe, więc tak naprawdę przed wypa-
leniem w piecu nie widzę efektu końcowego, mogę 
tylko przypuszczać. Dopiero w momencie, kiedy 
otwieram piec - to jest niespodzianka. Jeśli się uda-
je, to w porządku, następna rzecz będzie inna. Będzie 
inny układ barw, inaczej zaprojektuję przestrzeń itd.

Czy robią Państwo rzeźby na zamówienie? Może ja-
kieś ciekawe wspomnienie się z tym wiąże?
Kilka lat temu wykonałem rzeźbę, której nie mogłem 
sprzedać, ale jej zdjęcie widniało na stronie interne-
towej. W końcu ją sprzedałem, a po 10 latach przyje-
chała pewna pani (wtedy robiłem już zupełnie inne 
rzeczy) i zamówiła kopię właśnie tamtej rzeźby. Było 
dla mnie bardzo zaskakujące, że to, co kiedyś robiłem 
i co teraz robię, może się ludziom naprawdę podobać.
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Z jakich surowców korzystacie przy tworzeniu?
Właściwie to objeżdżamy wszystkie kopalnie dolno-
śląskie: Jaroszów koło Strzegomia, Nowogrodziec, 
Suszki koło Bolesławca, wszystkie kopalnie glin. 
Do tego dochodzi mączka szklana, czyli szkło zmie-
lone bardzo drobno. Stosujemy również skaleń. 
W sumie jest tego dużo. Oczywiście dodajemy do nie-
których wyrobów szamot.  I woda. Bardzo ważna, ale 
ją mamy na miejscu.

A czy często bierzecie udział w wystawach
lub konkursach?
My mamy konkurs codziennie, to jest rzeczywi-
stość, to są ludzie, którzy nas odwiedzają. Od czasu 
do czasu bierzemy udział w wystawach ceramicznych. 
W konkursach raczej nie bierzemy udziału i tutaj nie 
chodzi o strach przed konfrontacją, bo konfrontację 
mamy na co dzień.

Jesteście samoukami czy macie wykształcenie
artystyczne?
Trudno to nazwać samouctwem, ponieważ do wie-
lu rzeczy nawet ludzie po akademiach muszą i tak 
dochodzić sami. Ważne jest doświadczenie, które 
przez lata się gdzieś tam w człowieku magazynuje. 
Nie ukrywam, że trzeba się było douczyć wielu rze-
czy, chociażby chemii, której nienawidziłem w szkole. 
W tej chwili w zakresie, którego potrzebuję, poruszam 
się dosyć sprawnie.

Na waszej stronie internetowej znajdują się zdję-
cia z wystaw ceramicznych, rzuca się w oczy przede 
wszystkim Przystanek Woodstock oraz Bolesławiec. 
W Bolesławcu organizowane są targi ceramiki, ale 
ja głównie prowadzę tam zajęcia na kole garncarskim, 
a żona prezentuje nasze rzeczy.

A jak zaczęła się przygoda z Przystankiem
Woodstock?
Byłem kiedyś na Woodstocku w Żarach jako zwykły 
uczestnik, z dziećmi, które miały wtedy po 16-17 lat. 
I stwierdziłem, że można by było zagospodarować 

taką przestrzeń, która jest między 9 rano a począt-
kiem koncertów. Woodstock nigdy nie zasypia. Dwa 
lata później powstał projekt Akademii Sztuk Prze-
pięknych. Wysłaliśmy do Jurka Owsiaka maila z naszą 
propozycją i trafiliśmy na podatny grunt. Był bardzo 
zadowolony. Zresztą po dziś dzień otrzymujemy kart-
ki na święta od niego, upominki na Nowy Rok.

Zamierzacie jeździć tam, dopóki będzie można?
Do końca świata i jeden dzień dłużej. W tym roku 
także byliśmy na Przystanku. Nasz namiot umiesz-
czony był pomiędzy namiotami Muzeum Powstania 
Warszawskiego a Wyższą Szkołą Nauk Społecznych 
w Warszawie. Myślimy, że godnie reprezentowaliśmy 
naszą „MALUTKĄ OJCZYZNĘ”.

Co daje Panu tworzenie? Czym jest dla Pana?
Co mi to daje? Na pewno kupę długów. Bo ceramika, 
to jest ciężki kawałek chleba. Nieraz zastanawiałem 
się, czym jest ceramika i jakie ma przełożenie na na-
sze życie. Przede wszystkim to ogromna satysfakcja. 
Ostatnio budowałem w skansenie koło Złotoryi piec 
ceramiczny. Ludzie szukali fachowca na terenie ca-
łej Polski. Przyjechali do mnie z propozycją, a ja od-
powiedziałem, że taką zabaweczkę to im postawię 
w ciągu trzech dni. Przeczytałem, wypróbowałem, 
postawiłem kilkanaście pieców. To się łączy właśnie 
z jakimś doświadczeniem. Skoro zajmuję się ceramiką 
20 lat, to mógłbym mówić o niej 40 lat. Było tyle pora-
żek i tyle sukcesów w tym wszystkim...

Te porażki i sukcesy się jakoś równoważą? Czego 
było więcej?
Na pewno sukcesów jest więcej, tylko, że na sukces 
to trzeba długo pracować. Porażka przychodzi  znie-
nacka, pach i jest. Teraz zepsułeś to, to i tamto. A na 
sukces trzeba czasu, a czasem i lat, żeby się to przełoży-
ło w jakiś sposób. Niekoniecznie finansowy, bo z tym, 
to jest różnie. Tak to wygląda.

Dziękuję za rozmowę.
(CKMBP, UM)

Uwaga! Jeśli ktokolwiek z Państwa chciałby sam się zaprezentować lub 

zna osobę, którą warto przedstawić – prosimy o kontakt z Sekretarzem 

Gminy Walim lub Inspektorem ds. Promocji Gminy. Tel. 74 8494 340
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WARTO ZOBACZYĆ - SZTOLNIE WALIMSKIE - TAjEMNICE RIESE

Sztolnie Walimskie
- Tajemnice Riese

Od 1943 roku, w rejonie Gór Sowich,  Niem-
cy prowadzili zakrojone na szeroką skalę  
i z ogromnym rozmachem prace budowlane pod 
wspólnym kryptonimem „Riese”, czyli Olbrzym. Bu-
dowa nie została ukończona, a pozostał po niej sze-
reg podziemnych kompleksów i nadziemnych bu-
dowli do dziś owianych mgłą tajemnicy, co do ich 
przeznaczenia. Z siedmiu podziemnych kompleksów, 
drążonych w czasie II wojny światowej, do zwiedza-
nia udostępniono: Sztolnie Walimskie w Walimiu, 
Podziemne Miasto Osówka w Głuszycy  oraz Centrum 
Muzealno- Turystyczne „Olbrzym” w Jugowicach. 

Podziemna trasa turystyczna Sztolni Walimskich, 
w kompleksie „Rzeczka”, jest pozostałością po jednym 
z najbardziej tajemniczych przedsięwzięć górniczych 
i budowlanych, prowadzonych w czasie II wojny świa-
towej przez III Rzeszę w Górach Sowich. Kompleks 
ten położony jest na wschodnim zboczu góry Ostrej 
(653,3 m n. p.m.) między Walimiem a Rzeczką. We-
wnątrz panuje stała temperatura w ciągu roku 5 - 7 °C.  
Część podziemną kompleksu wytyczono na planie 
zbliżonym do litery „E”. Składają się na nią 3 równo-
ległe sztolnie, oddalone od siebie o 40 i 50 m oraz 
system łączących je, pod kątem prostym, wyrobisk 
komorowych, tzw. hal. Całkowita długość wyro-
bisk podziemnych wynosi ok. 500 m, powierzchnia 
2 500 m2, a objętość 14 000 m3.

W kompleksie można zwiedzić prawie wy-
kończoną wartownię, w której zgromadzone zo-
stały eksponaty i nieliczne dokumenty związane 
z wszystkimi kompleksami. Imponują wymiary 
hal, mieszczących się w sztolniach, np. „komora 
techniczna”, łącząca sztolnie I i II, ma 32 m długo-
ści i 6 m wysokości. Została ona wydrążona na ca-
łej długości z nadanym kształtem ścian i stropu.   

Specyficzny klimat sztolni sprawia, że zimą stają 
się one doskonałym matecznikiem dla nietoperzy. 
Nadziemna część kompleksu jest słabo rozwinięta. 
Usypano tzw. platformę, służącą do transportu urob-
ku i organizacji placu budowy. Widoczne są również 
ślady torowiska kolejki wąskotorowej, biegnącej 
od wlotów sztolni w kierunku wsi Rzeczka. Łączyła 
ona plac budowy z placem składowym urobku, ma-
gazynami jak i z tartakiem wodnym, dostarczającym 
drewno na potrzeby budowy. Na wysokości dolne-
go mostu ceglanego pozostały do dzisiaj betonowe 
ławy fundamentowe, prawdopodobnie przygotowa-
ne pod kładkę lub estakadę transportową materiału 
budowlanego do sztolni z szosy Walim - Rzeczka. 
Współcześnie, nad doliną rzeki Walimki, przerzucono 
metalowy most Bailey’a.

Źródło: Urząd Gminy Walim



8   LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”

W dniach 24-25 sierpnia w Łomnicy odbyła się IV 
edycja festiwalu „Z gitarą na stoku”, organizowanego 
przez Centrum Kultury w Głuszycy i Gminę Głuszyca. 
Zabawa przy dobrej muzyce była wyjątkowo atrak-
cyjna, dzięki niezwykłej atmosferze i urokowi malow-
niczo położonej w górach – Łomnickiej Chaty. 

Dwa dni wspaniałej muzyki, pogody i pełne przy-
jaznej atmosfery za nami. Podczas festiwalu goście, 
którzy przyjechali niemal z całej Polski (choć domi-
nował Dolny Śląsk), z  nieukrywaną przyjemnością 
wysłuchali kilkunastu godzin koncertów. Wiele osób 
po raz pierwszy odkryło ten uroczy zakątek Dolnego 
Śląska i sam festiwal. Opinie gości były niezwykle bu-
dujące dla organizatorów.

Z koncertami wystąpili tacy artyści jak: Leszek 
Kopeć (znany z  radiowych audycji w Radiu Wrocław 
„Muzyczna Cyganeria” i  „Gitarą i  Piórem”), Tomasz 
Wachnowski, Tomek Lewandowski oraz zespoły 
Do góry Dnem, Słodki całus od Buby, zespół F.A.N.T. 
– formacja folkowo-szantowa, Ryszard Żarowski 
(gitarzysta zespołu SDM).

Dla przybyszów z daleka przygotowano nieod-
płatnie pole namiotowe, a na głodnych czekały pysz-
ne posiłki w Łomnickiej Chacie. Festiwal „Z gitarą 

na stoku” dawał również okazję do zaprezentowa-
nia się wszystkim, którzy chcieli podzielić się z innymi 
swoim talentem poetycko-muzycznym.

Jury w składzie: Leszek Kopeć (przewodniczący), Rafał 
Zieliński, Janusz Bujko, po wysłuchaniu wykonawców, 
którzy przystąpili do konkursu, postanowiło przyznać 
następujące nagrody:

W kategorii solistów:
I nagroda – Piotr „Płazior” Płaza
II nagroda – Jacek Świderski, który otrzymuje rów-
nież zaproszenie na przyszłoroczną 46 Ogólnopolską 
Turystyczną Giełdę Piosenki Studenckiej w Szklarskiej 
Porębie
III nagroda – Janusz Pawłowski

W kategorii zespołów:
I nagroda – zespół Huncwot
II nagroda – The Green Irish Team
III nagroda – Wacław Wiliński i Maryla Wilińska

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli 
w organizacji i obsłudze festiwalu serdecznie dzięku-
jemy.

(UM, CKMBP)

IV edycja festiwalu
„Z gitarą na stoku”

WYDARZENIA - IV EDYCjA fESTIWALU „Z GITARą NA STOKU”
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Międzynarodową obsadę miał rozegrany w mi-
nioną niedzielę (19.08 br.) „3. Bieg Na Wielką Sowę”. 
W upalny dzień na trasie przepięknego, 9-cio kilome-
trowego biegu górskiego stanęło niemal 200 zawod-
ników i zawodniczek, w tym sportowcy z Polski, Bia-
łorusi, Czech a nawet Kenii. To właśnie obcokrajowcy 
nadawali ton rywalizacji i osiągnęli najlepsze wyniki 
podczas zawodów. Trasę biegnącą z uroczo położo-
nej „Harendy” w Ludwikowicach Kłodzkich na szczyt 
Wielkiej Sowy najszybciej pokonał Białorusin Ilya Sla-
venski, notując czas 37 minut i 31 sekund. Nieco ponad 
pół minuty po nim licznie zgromadzona na Wielkiej 
Sowie publiczność powitała na mecie reprezentanta 
Kenii – Bena Cheboi. Trzecie miejsce zajął Dariusz 
Kruczkowski, biegnący w barwach klubu TS Regle 
Szklarska Poręba.  Wśród kobiet najlepsza okazała się 
Polka – Dominika Wiśniewska – Ulfik reprezentu-
jąca barwy RMD Montrail Team /SKB Kraśnik, na dru-
gim miejscu uplasowała się również nasza rodaczka 
Dominika Stelmach reprezentująca klub Puma Run-
ning Team, a trzecią lokatę zajęła Kenijka Winny jep-
kovir.   Nagrodami dla najlepszych pięciu zawodni-
ków i zawodniczek w kategorii Open były gratyfikacje 
finansowe oraz pamiątkowe puchary, kwiaty i upo-
minki. Najszybszy mężczyzna i najszybsza kobieta 
otrzymali także puchary ufundowane przez Marszał-
ka Województwa Dolnośląskiego Rafała Jurkowlańca. 
Tegoroczny, trzeci „Bieg Na Wielką Sowę” był także are-
ną rozgrywanych Mistrzostw Polski Weteranów w Bie-
gu Górskim. Przypomnijmy, że do grona weteranów 
zaliczani są zawodnicy, którzy ukończyli 35. rok życia. 
W tej kategorii rywalizowało 130 sportowców z nasze-
go kraju, a medale i tytuły Mistrzów Polski wręczane 
były łącznie w 16-tu kategoriach wiekowych (6 kate-
gorii kobiet i 8 kategorii mężczyzn). Warto odnotować 
fakt, iż z roku na rok „Bieg Na Wielką Sowę” zyskuje 
coraz większe zainteresowanie wśród biegaczy, za-
równo dzięki malowniczo położonej trasie, jak i bar-
dzo dobrze ocenianej organizacji. W tym roku udział 
w imprezie zgłosiło 230 osób, jednak zapowiadany 
tego dnia upał (pond 30 stopni) wystraszył część z nich. 
Ci, którzy zdecydowali się na bieg, po zakończeniu zma-
gań chętnie korzystali z uroków basenu na terenie CRK 
„Harenda”. W trakcie ceremonii zakończenia odbyło 
się także losowanie kilkudziesięciu nagród ufundowa-
nych przez sponsorów, wśród których znalazł się m.in. 
wyjazd na Lazurowe Wybrzeże, weekendowe pobyty 
w hotelach i pensjonatach Gór Sowich, czy ubrania 

i akcesoria sportowe. Organizator tegorocznego 
„3. Biegu Na Wielką Sowę” – Centrum Kultury Gminy 
Nowa Ruda, serdecznie dziękuje za pomoc wszystkim 
osobom, firmom i instytucjom, które wsparły organi-
zację zawodów. Dziękujemy także wszystkim uczest-
nikom za wzięcie udziału w imprezie.

„3  Bieg Na 
Wielką Sowę”

17 Południk
2012 Relacja z Dolnośląskiego Festiwalu

Podróżników w Twierdzy Srebrna Góra

Wystrzałem armatnim Regimentu Srebrnogór-
skiego, w piątek 31 sierpnia, o godz. 19:30 rozpoczął 
się z wielkim hukiem Dolnośląski festiwal Podróż-
ników „17 Południk” w Twierdzy Srebrna Góra. 
W namiocie festiwalowym aż do niedzieli odbywały 
się fascynujące spotkania z podróżnikami, prezenta-
cje zdjęć, warsztaty i nocne pokazy filmów.

Specjalnie na potrzeby pierwszej prezentacji uda-
ło nam się zamówić typową szkocką pogodę – deszcz, 
wiatr i mgła zdecydowanie pomogły poczuć klimat 
tajemniczej wyspy Skye, o której opowiadał niezwy-
kle barwnie Mariusz Sieradz.

Chłodny, deszczowy front znad Szkocji nie chciał 
jednak zbyt szybko opuścić Twierdzy. Kałuże wciąż 
rosły, a temperatura spadała. Na szczęście atmosferę 
podgrzała skutecznie ekscytująca opowieść zapalo-
nej autostopowiczki, Agnieszki Świąć, która wspo-
minała swoje najciekawsze przygody z „podróży 
za jeden uśmiech” po Europie i Azji.

Ewa Skut czarowała nas lodowymi obrazami, 
towarzyszącymi wspomnieniom z kilkunastu rejsów 
żeglarskich po wodach polarnych, a Piotr Strzeżysz 
objawił swoje talenty aktorskie, rozbawiając publicz-
ność do łez relacją z nietuzinkowej wyprawy rowero-
wej przez Andy i Kordyliery. 

Piątkowy program festiwalu wzbogacały „Remini-
scencje Pamirskie”, czyli krótkie projekcje fotograficz-
no-muzyczne autorstwa Mili i Irka Tabisz, oscylujące 
pomiędzy dokumentacją miejsc a ich malarską inter-
pretacją. Niezwykłe obrazy i hipnotyzujące melodie 
wypełniały czas oczekiwania na kolejne pokazy i filmy. 

Najbardziej wytrwali widzowie mogli obejrzeć 
ciekawy przykład współczesnego polskiego kina nie-
zależnego – film Piotra Ivana Ivanova i Krzysztofa 
Dziomdziory „Wszystko płynie” zachwycał pięk-
nymi krajobrazami wiślańskimi i bardzo nastrojową 
ścieżką dźwiękową.
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Pierwszy dzień festiwalu zakończył się mocnym 
akcentem – kultowy dokument brytyjski „Czekając 
na Joe” przypomniał poruszającą historię, która 
do dziś wywołuje burzliwe dyskusje i budzi kontro-
wersje.

Festiwalowa sobota rozpoczęła się bardzo aktyw-
nie od spływu pontonowego malowniczym Przeło-
mem Bardzkim, wzdłuż Nysy Kłodzkiej. Zaraz po nim 
wystartował cykl warsztatów podróżniczo-fotogra-
ficznych, które poprowadzili: Łukasz Pałka, Wiesław 
Jurewicz i Piotr Strzeżysz.

Historia „Papuasi w Polsce” Łukasza Pałki roz-
bawiła i wzruszyła coraz liczniej gromadzącą się w 
namiocie publiczność. Niezbędna okazała się krótka 
przerwa techniczna na przeorganizowanie widowni 
i dostawienie krzesełek, których chwilami i tak nie 
wystarczało dla wszystkich. Przydawały się wówczas 
karimaty rozkładane pod sceną.

Dramatyczną przygodą podzielił się z nami młody 
podróżnik Kuba Sarata, który próbę przekroczenia 
jednej z rzek, podczas samotnego trekkingu przez 
Islandię, omal nie przypłacił życiem. Dla kontrastu, 
prawdziwe show, w kabaretowym stylu, zaprezen-
towała grupa przyjaciół z Żywca, która postanowiła 
krzewić polską kulturę ludową w Afryce. Nie zabrakło 
tańców, śpiewów i ogromnej dawki dobrego humoru.

Jednym z najbardziej oczekiwanych gości festi-
walu był niewątpliwie Piotr Pustelnik, znakomity 
polski himalaista, zdobywca Korony Himalajów i Ka-
rakorum. Swoją prezentację oparł na historii walki 
o zdobycie ostatniego ośmiotysięcznika – Annapurny. 
Na kanwie tej opowieści doskonale oddał wszystko to, 
co najbardziej fascynuje, przeraża i zachwyca ludzi zdo-
bywających najwyższe szczyty świata. Pokazał wiele 
aspektów himalaizmu i relacji międzyludzkich. Odwaga, 
siła, wytrwałość, upór, wsparcie przyjaciół, ale również 
skrajne wyczerpanie, gorycz porażki, rozczarowanie, de-
presja i ciągłe balansowanie na granicy życia i śmierci.     

Blok filmowy rozpoczęła projekcja „Tandemem 
przez pogranicze”. Film przeniósł festiwalową pu-
bliczność w rejony magicznego Podlasia i pogranicza 
polsko-białoruskiego. Po projekcji na pytania widzów 
odpowiadał jeden z głównych bohaterów i jednocze-
śnie twórców filmu – Radek Dąbrowski, reprezentu-
jący niezależną  grupę artystów i społeczników pod 
nazwą Podlasie Makes Me Happy. 

Prawdziwą ucztą dla kinomanów był bez wątpienia 
najnowszy film Wernera Herzoga, który obok Dmitrija 
Wasiukowa współtworzył „Szczęśliwych ludzi: rok 
w tajdze”. To niesamowita, niezwykle inspirująca opo-
wieść o małej społeczności zamieszkującej serce sybe-
ryjskiej głuszy. Z przepięknych obrazów pokrytej przez 
większą część roku lodem i śniegiem, niedostępnej kra-
iny wyłonił się obraz prawdziwych, szczęśliwych i speł-
nionych ludzi.

Filmową niespodzianką na koniec dnia okazał 
się znakomity serbski dokument „Village Without 
Women” czyli w wolnym tłumaczeniu „Mężczyźni 
do wzięcia”, zrealizowany w konwencji filmów Kusturicy. 
Smutna historia przedstawiona w przezabawny sposób, 
okraszona bałkańską muzyką i pięknymi obrazami za-
trzymała nas przed festiwalowym ekranem do samego 
rana.

Niedzielne przedpołudnie upłynęło pod hasłem 
Przeglądu Filmów Górskich w Lądku Zdroju, który star-
tuje za niespełna dwa tygodnie. Dzięki uprzejmości or-
ganizatorów tego wydarzenia mieliśmy okazję obejrzeć 
najlepsze dokumenty zeszłorocznej edycji. Głównym 
bohaterem zakończenia festiwalu był niewątpliwie ar-
tysta i podróżnik Wojtek Heliński, który brawurowo 
poprowadził całą imprezę.  Wzruszenia, podziękowania, 
losowania, konkursy, nagrody, prezenty, zaproszenia i… 
zapowiedź zimowej edycji festiwalu „17 Południk”.

Szczegóły już wkrótce na stronie www.17poludnik.pl
Do zobaczenia! 

Źródło: Urząd Gminy Stoszowice
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WYDARZENIA - MARATONY ROWEROWE – SZOSA I GÓRY

foto. G. Basiński

Maratony rowerowe – szosa i góry
W dniu 16 czerwca 2012 r. w Srebrnej Górze odbyły się dwa maratony rowerowe – szosowy i górski, które miały 

wspólną metę w Twierdzy Srebrna Góra. Uczestnicy po trudach wyścigu mieli możliwość relaksu przy dobrej muzyce 
oraz degustacji sowiogórskich specjałów, przygotowanych przez miejscowych wystawców.

Sowiogórski Road Maraton Srebrna Góra
16 czerwca 2012 r.  w Srebrnej Górze o godzinie 

9.00 wystartował   „Sowiogórski   Road Maraton”. 
1 edycja Road Maratonu z Cyklu Dobre Sklepy 
Rowerowe na Dolnym Ślasku, oraz w południowo 
–zachodniej i zachodniej  Polsce. Na starcie stanęło 
ok. 140 zawodników z całej Polski. Konkurowali   
na trzech trasach 47 km, 120 km i 150 km. Meta Mara-
tonu  usytuowana została przy Srebrnogórskiej Twier-
dzy. Po wyczerpującej trasie zawodnicy oczekując 
na dekoracje odpoczywali w utworzonym na Forcie 
Miasteczku Rowerowym,  gdzie odbywały się także   
dla umilenia czasu imprezy towarzyszące. Mistrzynią 
Srebrnej Góry 2012 została Iga Birecka z Opola Klub 
Corratec  Eurobike z kolei Tytuł Mistrza Srebrnej Góry 
2012 na dystansie mega przypadł Pawłowi Wien-
dlochowi z Gliwic z Klubu Dobre Sklepy Rowerowe 
– Author, a na Dystansie Giga  z najlepszym czasem 
Przemysławowi Szlagorowi z Kobiernic Klubu Szuka-
my Sponsora. 

Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wspierali 
organizację Sowiogórskiego Road Maratonu.

I Otwarte Mistrzostwa Srebrnej Góry 
„MUfLON MTB” Mistrzostwa Srebrnej Góry 
MTB Państwowych Straży Pożarnych i Ochot-
niczych Straży Pożarnych

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy 
wzięli udział w imprezie w dniu 16 czerwca 2012 oraz 
tym, którzy zaangażowali się w jej przygotowanie. 
Dopisała zarówno pogoda jak i dobry nastrój towa-
rzyszący wszystkim uczestnikom i gościom. 

Gratulujemy zwycięzcom „Muflon MTB” (wyniki 
na www.stoszowice.pl). Cieszy nas również liczba 
zawodników, która zapisała się do wyścigu – były 
to 152 osoby.

Szczególne podziękowania kierujemy do osób, 
które zaangażowały się w przygotowanie zawodów 
i czuwały nad   ich sprawnym przeprowadzenie, byli 
to strażacy z gminnych jednostek OSP oraz strażacy 
z Państwowej Straży Pożarnej w Ząbkowicach Śl., 
osoby indywidualne i firmy dzięki, którym impreza 
nabrała wyjątkowego charakteru: Kordas Spółka 
jawna ze Srebrnej Góry, Perfect s.c. Wojciech 
Pelc, jakub Zaborowski z Ząbkowic Śląskich, 
Dobry Rower Ząbkowice Śląskie; oraz Sponsorzy: 
Axtone S.A. Dobry Rower, Kordas S.j. Perfect S.A.; 
Specialized.

Źródło: Urząd Gminy Stoszowice
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WYDARZENIA - SOWIOGÓRSKI NORDIC WALKING

53 zawodników i zawodniczek stanęło w nie-
dzielę (5.08.2012) na starcie trzeciej edycji zawodów 
cyklu „Sowiogórski Nordic Walking”. Tym razem ry-
walizacja odbywała się na przepięknej, ponad 5-cio 
kilometrowej trasie, wiodącej wokół góry Gonto-
wa. Start i meta oraz biur zawodów zlokalizowane 
były w CRK „Harenda”. Punktualnie o godzinie 11.00 
cała stawka wyruszyła na 2 pętle o łącznej długości 
10,8 km. Zwarta grupa dość szybko została rozerwana 
na pierwszym, bardzo stromym podejściu, znajdują-
cym się zaledwie 500 metrów od linii startu. Od po-
czątku na czoło zawodów wysunęli się faworyci, którzy 
nie oddali prowadzenia aż do końca. Pod nieobec-
ność dotychczasowego lidera klasyfikacji generalnej 
– Ireneusza Lubiatowskiego z Lubina – na mecie jako 
pierwszy zameldował się Mariusz Nowak z Kłodzka, 
notując czas 1:16:51. Niecałe dwie minuty po nim linię 
mety przekroczył Marcin Cieciuch z Polanicy Zdrój, 
który debiutował na naszej imprezie. Trzecie miejsce 
na podium z czasem 1:20:43 zajął aktualny Mistrz Pol-
ski w swojej kategorii wiekowej (M 60+) Bogdan Gry-
gorowicz z Lubina.

Wśród kobiet ponownie bezapelacyjnie najszyb-
sza była Lucyna Stępień z Lubina (czas 1:23:02), 
która tego dnia dała się wyprzedzić zaledwie sześciu 
mężczyznom. Drugie miejsce zdobyła Beata Dziura 
z Wałbrzycha, tracąc do swojej konkurentki niecałe 
3 minuty. Wysokie, trzecie miejsce zajęła członkini 
sekcji Nordic Walking działającej przy naszym Cen-
trum Kultury – Katarzyna Nerkowska z Ludwikowic 
Kłodzkich (czas 1:30:49).

Sowiogórski Nordic Walking
W klasyfikacji generalnej mężczyzn nastąpiły 

przetasowania. Pozycję lidera zajął Bernard Kubicki 
z Lubina (kategoria M 60+, awans z drugiego miej-
sca), na miejsce drugie spadł Ireneusz Lubiatowski 
z Gubina, który nie brał udziału w niedzielnych zawo-
dach. Spory awans z miejsca 6 na miejsce 3 zanotował 
natomiast triumfator ostatnich zawodów Mariusz 
Nowak z Kłodzka, spychając tym samym z podium 
Grzegorza Szydłowskiego z Wałbrzycha. W czo-
łówce mężczyzn zrobiło się na prawdę ciasno, zatem 
rywalizacja na ostatniej edycji zawodów zapowiada 
się niezwykle ciekawie.

Zdecydowaną liderką w klasyfikacji generalnej 
kobiet jest Lucyna Stępień, która zdobyła komplet 
punktów. Mocno depcze jej po piętach Beata Dziura, 
która zbliżyła się do niej na zaledwie 8 oczek. Miejsce 
trzecie nadal zajmuje jolanta Kurzawska (62 pkt.). 
Także wśród pań wszystko rozstrzygnie się 29 wrze-
śnia podczas ostatniej edycji Sowiogórskiego Nordic 
Walking, na którą już dziś serdecznie zapraszamy. Po-
czątek rywalizacji jak zwykle o godzinie 11.00, start 
i meta na szczycie Wielkiej Sowy. Przypominamy tak-
że, że tego samego dnia obchodzony będzie Między-
narodowy Dzień Turystyki, dzięki czemu oprócz 
naszych zawodów, na najwyższym szczycie Gór 
Sowich odbędą się także imprezy zorganizowane 
przez PTTK.

Wszelkie szczegóły dotyczące zawodów znajdziecie Państwo na 
stronie www.nordic.wielkasowa.net

Źródło: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda
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Sowiogórskie Dożynki Powiatowo 
- Gminne Grodziszcze 2012

„Czasem wdzięczność trudno jest ubrać w słowa...
wtedy proste - dziękuję - zawiera wszystko co chcemy wyrazić”

Składam serdeczne podziękowania wszystkim oso-
bom zaangażowanym w organizację tegorocznych 
Sowiogórskich Dożynek Powiatowo - Gminnych w Gro-
dziszczu. Szczególne podziękowania kieruję do Sołtysa, 
Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi Grodziszcze. To dzię-
ki Ich niesamowitemu zaangażowaniu nasze wspólne 
święto plonów nabrało wyjątkowego charakteru. Dzię-
kuję również Panu Marszałkowi Rafałowi Jurkowlańco-
wi, Pani Poseł Monice Wielichowskiej, samorządowcom 
i przedstawicielom instytucji, którzy swoją obecnością 
uświetnili ten wyjątkowy dla naszej społeczności dzień.

Gorące podziękowania za udzielone wsparcie 
finansowe, wsparcie duchowe, zainteresowanie, 
otwartość. W szczególności dla:

- Bank Spółdzielczy, Ząbkowice Śl.
- Silesian Grain Sp. z o.o. - Andrzej Pacholak,
- AGROL Bobolice - Józef Lizurej
- Gospodarstwo Szkółkarskie Dorota i Krzysztof 

Studniccy, Ząbkowice Śl.
- CAROTA Sp. z o.o., Dzierżoniów
- Dolnośląska Izba Rolnicza we Wrocławiu
- Auto Moto Serwis Sławomir Komar - Gacki, Ząbko-

wice Śląskie
- Grupa Stomil Sanok Agroma Wrocław - Pan Bog-

dan Rewak, Agroma - sklep Ząbkowice Śląskie

- Perfect s.c. Wojciech Pelc Jakub Zaborowski, 
Ząbkowice Śl.

- ProNet Michał Czuchra,
- Ferdynand Dragulski, Zarobkowy transport dro-

gowy, budowa dróg roboty ziemne, Stoszowice,
- „WAGA” Zbożowa Grupa Producencka, Zrzeszenie 

Producentów Rolnych, Stoszowice
- Gospodartstwo Rolne Anna i Marcin Granieczni,
- Grzegorz Kaczmarek, Lutomierz
- Gospodarstwo Rolne Alicja i Tadeusz Kubicz, 

Przedborowa
- Henryk Marciniak, Budzów,
- Sołectwo Lutomierz
- Kazimierz Gądek, Rudnica
- Dominik Świętoń, Przedborowa
- Wodociągi Srebrnogórskie Sp. z o.o. Budzów

Specjalne podziękowania dla Ząbkowickiego Ośrod-
ka Kultury za wypożyczenie sztalug.

Dziękuję również naszym wyjątkowym „Borowian-
kom” z Przedborowej oraz uczestnikom naszego Święta. 
Gratuluję laureatom konkursu „Najładniejsze posesje 
oraz najbardziej zadbane przestrzenie publiczne w Gmi-
nie Stoszowice w roku 2012” 

Marek janikowski
Wójt Gminy Stoszowice
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WARTO ZOBACZYĆ - BARBARA I HENRYK PRZEWŁOCCY

Jak zrodził się pomysł na prowadzenie
agroturystyki?
Początkowo chcieliśmy założyć zieloną szkołę, stąd 
też nazwa naszego obiektu. Ale w toku splotu pew-
nych wydarzeń, postanowiliśmy jednak, że stworzy-
my gospodarstwo Agroturystyczne, w którym każdy 
będzie mógł odpocząć, zwiedzić nasze piękne oko-
lice, a my zapewnimy odpowiednią atmosferę dla 
duszy i coś pysznego dla żołądka. Nasz obiekt funk-
cjonuje już 18 lat. Agroturystyka była rozwijana stop-
niowo, a wszystko robiliśmy sami, systematycznie 
uatrakcyjnialiśmy nasze obejście, a co za tym idzie, 
ofertę dla gości. 

Czym dla Państwa jest agroturystyka?
Jest to fajna zabawa, ponieważ dla nas wielką warto-
ścią jest kontakt z ludźmi. Mamy szansę poznać wie-
lu ciekawych ludzi i często zawieramy dłuższe zna-
jomości. Ale prowadzenie gospodarstwa to przede 
wszystkim sposób na życie. Cisza i spokój tego 
miejsca sprawia, że znajdują się osoby, które pragną 
takiej formy wypoczynku. Samochody rzadko tędy 
jeżdżą, a Glinno jest piękną miejscowością, zwłaszcza 
teraz, kiedy gmina ją odnawia, co stało się sygnałem 
dla miejscowych ludzi, aby zadbać o to miejsce. Dzię-
ki gminie nasza wieś stała się jeszcze atrakcyjniejsza. 
Dla nas najpiękniejszą w Górach Sowich, gdzie słoń-
ce mamy od świtu do zmierzchu, a widoki zapierają 
dech w piersiach.

Jakie są Państwa główne założenia przy prowadze-
niu tej działalności?
Przede wszystkim kontakt z ludźmi i przyrodą. U nas 
można odpocząć od zgiełku miasta i to zapewniamy 
naszym gościom, ale również samym sobie, ponie-
waż wcześniej mieszkaliśmy w Wałbrzychu. Książka 
wpisów potwierdza, że ludzie są zadowoleni z poby-
tu u nas i często zdarza się, że powracają. Tu pozwo-
lę sobie opowiedzieć anegdotę o jednym z naszych 
gości, który po przebudzeniu myślał, że stracił słuch, 
ponieważ nigdy nie był w tak cichym miejscu. 

Słyszeliśmy, że można zobaczyć u Państwa przygo-
towanie potraw od podstaw. Czy to prawda?
Tak. Mamy otwartą kuchnię – poprzez wykonanie 
okna z głównej sali do kuchni, i każdy może sobie 
podejść i zobaczyć, jak się gotuje. Nie prowadzimy 
restauracji, zapewniamy wyżywienie w ramach po-
bytu w naszym gospodarstwie, było to naszym za-
łożeniem od początku prowadzenia kuchni. Oprócz 
tego, że zapewniamy wyżywienie, w każdym pokoju 
goście mają dostęp do aneksów kuchennych i sami 
mogą sobie również przygotowywać posiłki. 

Co oferują Państwo swoim gościom?
Mamy wiele do zaoferowania, co zostało potwier-
dzone licznymi wyróżnieniami w konkursach. 
Pod względem oferty noclegowej, jak już wspomi-
nałem, na naszym terenie wybudowaliśmy całorocz-
ną chatkę trapera dla osób ceniących sobie odosob-
nienie, a poza tym w ofercie mamy pokoje gościnne 
w głównym budynku. W przypadku oferty rekre-
acyjnej, oddajemy do dyspozycji gości duży, pięknie 
ukwiecony ogród, oczko wodne z karpiami, plac za-
baw dla dzieci, miejsce na grilla, ognisko jak i boisko 
do siatkówki. Mamy również zwierzęta: króliki, gęsi 
i kaczki, a w sali jadalnej jest akwarium. Oferta kulinarna 
to znane i tradycyjne polskie dania, ale wszystkie są przy-
gotowywane własnoręcznie przez nas, w tym kwaśnica, 
pasztety, pierogi, a także domowe przetwory i ciasta. 

Państwo Barbara i Henryk Przewłoccy są wieloletnimi mieszkańcami wsi Glinno w Gminie Walim, gdzie 
od 18 lat wspólnie prowadzą Gospodarstwo Agroturystyczne „Stara Szkoła”. Zaciszne miejsce wypoczynku 
oraz domowe jedzenie, jakie serwują swoim gościom, zachwycają jakością i smakiem, gdyż swoją agroturysty-
kę prowadzą  z niezwykłą pasją i zamiłowaniem. Każdy znajdzie tu chwile wytchnienia, oczaruje się smakiem 
podawanych potraw, ale także może wsłuchać się w ciekawe, pełne fascynujących zdarzeń historie opowiada-
ne przez gospodarzy.

Barbara i Henryk
Przewłoccy
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Co w Państwa ofercie jest najpopularniejsze?
Wydaje mi się, że jedzenie. Żona naprawdę świetnie gotuje, a jej specjalnością są pierogi, które cieszą się 
największą popularnością. Stąd w ofercie mamy różne rodzaje pierogów, nawet ze szpinakiem. Ludzie 
je lubią i często zamawiają. Ale też klienci cenią sobie spokój i prywatność chatki trapera, którą zbudowałem 
z pomocą kolegi. 

Czy mają Państwo coś do dodania?
Od dziecka mieszkałem w mieście, ale kocham góry. Tu chce się wracać. Warto do nas przyjechać, zwłaszcza, 
że nasz obiekt jest domem z historią, o której można by napisać książkę, a każdy gość może tu znaleźć coś dla 
siebie. My ze swojej strony staramy się zapewnić naszym gościom jak najlepszą atmosferę. 

Dziękujemy za rozmowę
Rozmowę przeprowadzili

Marcin Nagumowicz oraz Radosław Kasprzak

- Jak liczna jest Pańska kolekcja?
J.Ł  Szczerze mówiąc ilościowo ciężko jest stwierdzić, 
ale zważyłem zbiory z piwnicy i mam ich tylko tam 
4,5 tony. Biorąc pod uwagę, że są to kamienie szla-
chetne to będzie tego sporo i oczywiście kolekcja 
wciąż rośnie. W domu myślę, że 500 kg się znajdzie.

- Czy trudno jest znaleźć minerały?
J.Ł  Teraz bardzo łatwo. Po tylu latach poszukiwań 
i z takim doświadczeniem zawsze coś znajdę, choć jak 
wspominałem wcześniej, na początku swojej kariery 
geologa nie odróżniałem kawałka węgla od turma-
linu. W regionie Gór Sowich jest to o tyle prostsze, 
że góry te są bogate w zasoby kryształu górskiego, 
choć to właśnie tu znalazłem jedno z białych kruków 
swojej kolekcji - drawit szlachetny, niezwykle drogo-
cenny kamień.

- Czy posiada Pan jakieś inne zainteresowania?
J.Ł  Poza zbieraniem minerałów, interesują mnie tak-
że tzw. narośle, czyli specjalne deformacje drzew, jak 
na przykład z jaworu, cisa czy dębu. Z tych oto zbio-
rów dokonuję później obróbki rzeźbiarskiej lub pozo-
stawiam je w kolekcji dla pokazania ciekawskim. Poza 
tym interesuje mnie świat owadów, mam w swojej 
kolekcji niezwykle rzadki okaz komarzycy tygrysiej.

Dziękujemy za rozmowę
Rozmowę przeprowadzili Marcin Nagumowicz i Radosław Kasprzak

jan Ługowski
- poszukiwacz minerałów

- Czym dla Pana są minerały? Źródłem utrzymania? 
Pasją? Sposobem na życie?
J.Ł  Minerały to zarówno moja pasja, jak i hobby, 
od kiedy stałem się zbieraczem moje życie nabrało 
nowego sensu. Od 24 lat się nimi zajmuje, z począt-
ku nie odróżniałem kawałku węgla od turmaliny, tak 
teraz na 100 wyjść w teren w 99 miejscach wiem, 
że coś znajdę. To, co robię sprawia mi ogromną satys-
fakcje, a każde wyjście jest przygodą.

- Jak to się stało, że zaczął Pan zbierać minerały?
J.Ł  Jeśli mam być szczery, to miałem problemy 
z alkoholem, ale kamienie uratowały mi życie. Od kie-
dy każdą wolną chwilę przejęła moja pasja, w moim 
życiu brakło miejsca na używki. Kocham to, co robię 
i chociaż z wiekiem jest mi coraz trudniej, to nigdy nie 
spocznę. Za dużo jeszcze do odnalezienia.

- Gdzie można zobaczyć Pańskie zbiory?
J.Ł  Kiedyś miałem swoją wystawę w Walimiu, pro-
gram w telewizji, byli u mnie ludzie z National Geo-
graphic, skromna część kolekcji jest w ,,Sztolniach 
Walimskich”, gdzie weekendowo nieraz siądę i sprze-
daję minerały zwiedzającym. Ale najwięcej mam 
w domu, w piwnicy, i z braku miejsca trzymam 
je nawet w toalecie. Ale tam tylko największe okazy.

Jan Ługowski mieszka w Walimiu, od 24 lat jest zbiera-
czem i pasjonatem minerałów. Tylko w domowym zaciszu 
ma prawie 5 ton kamieni szlachetnych. Żywa legen-
da i największy zbieracz minerałów w Górach Sowich 
- odwiedzany przez ludzi z całej Europy.



„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Publikacja  współfinansowana jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Opracowana przez LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”. z siedzibą w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Kasprowicza 47, 

/biuro@partnerstwo.sowiogorskie.pl/www.partnerstwo.sowiogorskie.pl/tel./fax.:748716150/

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogór-
skie” działającego na terenie gmin: Głuszyca, Nowa Ruda, Stoszowice, Walim w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych 
Strategii Rozwoju  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 z udziałem środków Europejskiego funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich

Ogłasza Konkurs na składanie wniosków o przyznanie pomocy na następujące operacje:
1. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, limit dostępnych środków:  391 428,50 złotych;

2. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, limit dostępnych środków: 199 429,00 złotych;

3. które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania:

„Odnowa i rozwój wsi”, limit dostępnych środków: 524 468,00 złotych 

4. które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy

w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. Małe projekty, limit dostępnych środków: 436 460,82 złotych;

Termin składania wniosków: od 08.10.2012r. do 29.10.2012r. do godz. 12:00

Miejsce i tryb składania wniosków:  

Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursie składają wypełnione wnioski wraz  

z załącznikami bezpośrednio w biurze „Partnerstwa Sowiogórskiego”; ul. Kasprowicza 47,  

57 - 450 Ludwikowice Kłodzkie w godz. 9.00 – 14.00, Tel./fax.: 74 87 16 150

Szczegółowe informacje oraz dokumenty konkursowe: 

formularze wniosków, instrukcje wypełniania wniosków, wykaz niezbędnych dokumentów, a także kryteria wyboru operacji dostępne 

są w siedzibie LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”, na stronie internetowej www.partnerstwo.sowiogorskie.pl, a także na stronach internetowych Wy-

działu Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl i Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl (w przypadku operacji z pkt. 1 i 2)

Minimalne wymagania, których  spełnienie jest niezbędne do wyboru operacji przez LGD:

1. Operacja musi być zgodna z: 

- warunkami wsparcia w ramach LSR

- co najmniej jednym celem ogólnym zapisanym w LSR 

- co najmniej jednym celem szczegółowym zapisanym w LSR 

2. Operacja musi uzyskać w ramach oceny na zgodność z lokalnymi kryteriami wyboru: 

- co najmniej 8 pkt. w przypadku działania Małe projekty – co najmniej 5 pkt. w przypadku działania „Odnowa i rozwój wsi”

- co najmniej 6 pkt. w przypadku działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.


