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Słowo 
Wstępne
Lokalna Grupa Działania (LGD) „Partnerstwo Sowiogór-
skie” została utworzona przy współpracy trzech sekto-
rów: publicznego, społecznego i gospodarczego (eko-
nomicznego). Ich przedstawiciele tworzą Partnerstwo, 
które wykorzystując wiedzę i doświadczenie reprezentują 
obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju. Podmiot ten, 
odpowiedzialny jest  za wdrażanie LSR, która realizowa-
na jest w ramach Programu Leader (PROW 2007-2013  
oś 4). Ten europejski program, ma przede wszystkim  
za zadanie inicjowanie aktywności lokalnych środowisk  
w celu powstawania nowych miejsc pracy na obszarach 
wiejskich, różnicowania działalności, kultywowania dzie-
dzictwa historycznego, naturalnego, kulturalnego, a tak-
że poszukiwania innowacyjnych, nowatorskich rozwią-
zań wykorzystujących istniejący potencjał obszaru. LGD  
poprzez promocję, informację i motywowanie społeczności  
lokalnej, dąży do zaangażowania się mieszkańców obszaru  
w realizację Leadera, przy wsparciu w ramach działań: 

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

2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:
Działanie przeznaczone dla nowych jak również 
dla funkcjonujących już przedsiębiorców działają-
cych na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwo-
ju. Jego zadaniem jest zapewnienie sprawniejszego 
i efektywniejszego wykorzystania przedsiębiorstw 
oraz wzrostu zatrudnienia w sektorze gospodarczym.  
W zależności od ilości tworzonych miejsc pracy (w prze-
liczeniu na pełen etaty) przedsiębiorca może pozyskać 
 do 300.000,00 zł. 

3. Odnowa i rozwój wsi:
Działanie przeznaczone dla mieszkańców wsi  
i małych miasteczek. Celem realizacji działania jest wpływ  

LGD Partnerstwo Sowiogórskie 
Obszar objęty LSR

na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez 
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych jego 
mieszkańców. Działanie to umożliwi rozwój tożsamości 
społecznej zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfi-
ki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności 
turystycznej i inwestycyjnej. 

4. Małe projekty:
Działanie wspierające inicjatywy mieszkańców obszaru 
LGD w zakresie zmiany swojego otoczenia i warunków fun-
kjonowania.  Działanie ma na celu umożliwienie mieszkań-
com obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju reali-
zację projektów przyczyniających się do poprawy jakości 
życia, zachowania 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” 



 LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”   3LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”   3

Od początku marca, na antenie największych polskich 
stacji telewizyjnych, portali informacyjnych oraz prestiżo-
wych zagranicznych kanałów TV jak National Geographic,  
Discovery Channel, czy BBC Knowledge, prowadzona jest 
kampania promocyjna pt. “Dolny Śląsk. Nie do opowie-
dzenia. Do zobaczenia”. Centralnym punktem kampanii 
jest spot promocyjny, przedstawiający sześć tajemniczych 
obiektów Dolnego Śląska - dwa z nich to obiekty z Gór  
Sowich – Osówka w Głuszycy i zapora wodna na Jeziorze 
Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim.
Kampania promocyjna “Dolny Śląsk. Nie do opowiedze-
nia. Do zobaczenia” jest pierwszą częścią realizacji strategii 
wizerunkowej województwa przewidzianej na lata 2011-
2013. Jej celem jest budowanie rozpoznawalności i iden-
tyfikacji marki Dolnego Śląska jako województwa atrak-
cyjnego turystycznie, o niezwykłej i nie do końca odkrytej 
historii. Stąd też obiekty, przez jakie będzie promował się 
Dolny Śląsk, mają jedną wspólną cechę: tajemniczość.  
W spocie zobaczymy zatem sześć obiektów: Sanktuarium 
w Krzeszowie, Stawy Milickie, Ostrów Tumski,  Osówkę - 
podziemne miasto, zamek Książ i zaporę wodną na Jezio-
rze Bystrzyckim w Zagórzu Śląskim - te trzy ostatnie z tere-
nu Powiatu Wałbrzyskiego.
Kampania odbywać się będzie równocześnie na wielu  
nośnikach. Emisja spotu rozpocznie się od 1 marca w tele-
wizji na kanałach grupy ITI, czyli w TVN, TVN 24, TVN Meteo, 
TVN7, TVN Turbo, TVN CNBC +ITVN Europa ); grupy Polsat 
(  Polsat, Polsat Sport, Superstacja  ); Telewizji Publicznej 
( TVP1, TVP2 ). Ponadto w kanałch sportowych: Eurosport, 
Eurosport 2, Canal+ Sport  i w kanałach tematycznych:  
National Geographic, Nat Geo Wild, Travel Channel, Planet, 
AXN, BBC Knowledge, , Fox, Kino  Polska, Fox Life, VIVA, 
Comedy Central, Discovery Channel, TLC, Animal Planet, 
Discovery Science, Discovery Historia, Discovery World .
Od maja, na parę tygodni przed rozpoczęciem Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej, film promocyjny pokazywany 
będzie  w kinach  w Łodzi, Katowicach, Gdańsku, Sopo-
cie, Gdyni, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie  

i Wrocławiu; w tych miastach zainaugurowana zostanie 
również  kampania billboardowa. Internet  nie zostanie  
pominięty, spot pojawi się na głównych stronach najwięk-
szych polskich portali jak: onet.pl, wp.pl, inetria.pl, gazeta.pl,  
a także na wybranych portalach turystycznych  
w Czechach, Słowacji, Niemczech i we Włoszech. Pod-
czas tworzenia założeń kampanii przeprowadzono  
badania m.in. wśród turystów polskich, czeskich  
i niemieckich. Większość z nich wskazała, że Dolny Śląsk  
jest dla nich regionem o bogatej historii, pełnym wspaniałych  
zabytków a jednocześnie tajemniczym. Tematem prze-
wodni kampanii stała się więc tajemniczość, a Dolny Śląsk 
zaprezentowany został jako miejsce, które każdym swoim 
zakątkiem zachęca do odkrywania sekretów i dzielenia  
się wrażeniami.
- Wielokrotnie powtarzałem, że Powiat Wałbrzyski w tym 
Góry Sowie ma ogromny potencjał turystyczny, dlate-
go bardzo się cieszę, że zostało to dostrzeżone i ujęte  
w filmie promującym Dolny Śląsk. Na pewno jest to duże 
wyróżnienie. Dzięki temu o atrakcjach turystycznych  
powiatu dowiedzą się nie tylko mieszkańcy Polski, ale także 
i osoby spoza jej granic, tym bardziej, że jednym z głównych 
kierunków rozwoju Powiatu Wałbrzyskiego jest właśnie 
turystyka - komentuje Starosta Wałbrzyski Robert Ławski.
Cieszymy się, że Województwo Dolnośląskie wykorzystuje 
w swojej promocji magię oraz tajemniczość Gór Sowich, 
atuty które Partnerstwo Sowiogórskie podkreśla od same-
go początku swojego istnienia – dodaje Tomasz Gromala  
z Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie.
Reżyserem spotu jest Sambor Wilk, autor kampanii  
województwa świętokrzyskiego - “świętokrzyskie czaru-
je” oraz kampanii   Radia TOK FM. Łącznie film reklamo-
wy emitowany będzie   97 razy dziennie (w sumie prawie  
8,7 tys. emisji). Kampania “Dolny Śląsk. Nie do opowiedzenia.  
Do zobaczenia” stanowi pierwszą część strategii wizerun-
kowej województwa przewidzianej na lata 2011-2013,  
a jej koszt przekroczy 9 mln zł.

/Red/ TG

Magiczne i tajemnicze 
Góry Sowie promują 
Dolny Śląsk.
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Na przełomie października i listopada 2011 Lokalna Gru-
pa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” ogłosiła konkurs  
literacko – plastyczny „Okiem dziecka – najciekawsza atrak-
cja turystyczna w mojej Gminie”. Przedmiotem Konkur-
su było wykonanie pracy plastycznej dotyczącej atrakcji  
turystycznej znajdującej się na terenie Gmin należących  
do LGD oraz opisanie jej w dowolnej formie (np. opis: naoczny  
widziany oczami dziecka widok, historia miejsca, spędzony 
przez dziecko dzień, przygoda związana z tym miejscem). 
Celem konkursu była przede wszystkim aktywizacja  
społeczności lokalnej – zwłaszcza dzieci w wieku szkol-
nym poprzez wspólne stworzenie Przewodnika turystycz-
nego „Okiem dziecka” promującego obszar objęty LSR jak  
również zachęcanie młodych osób do odkrywania atrak-
cji Gór Sowich. Ważnym elementem motywującym  
do wzięcia udziału w konkursie były nie tylko nagrody,  
ale umożliwienie dzieciom zaprezentowania swojego  
talentu i wrażeń na łamach ogólnie dostępnego Przewod-
nika turystycznego „Okiem dziecka” promującego obszar 
objęty Lokalną Strategią Rozwoju.  
Spośród nadesłanych prac w ramach konkursu Komisja 
wyłoniła następujących Zwycięzców:

I miejsce nagrodzone: 
Praca: „Byk przy wodopoju” Paulina Żurawska - lat 14

Wyróżnienia:
1. „Legenda o Wittigu” Izabela Szymańska - lat 12
2. „Stary Kamieniołom” Agata Fedoronok - lat 9 
3. „Zamek w Stoszowicach” Natalia Fedko - lat 11 
4. „Zamek Grodno – najciekawsza atrakcja turystyczna  

w Gminie Walim – Jagoda Jarczok – lat 15
5. „Duma naszej Gminy – TWIERDZA SREBRNOGÓRSKA”  

– Pamela Pałac – lat 14

Konkurs  
literacko – plastyczny 
„Okiem dziecka – najciekawsza 
atrakcja turystyczna w mojej 
Gminie”

Wszyscy laureaci zostali zaproszeni na uroczyste rozdanie 
nagród, które odbyło się w siedzibie LGD w Ludwikowi-
cach Kłodzkich w dniu 02.02.2012r. Gości przywitała Prezes 
Zarządu LGD Pani Aleksandra Ignaszak. Wzruszeni rodzice, 
którzy przybyli wraz z pociechami na spotkanie - mogli 
wysłuchać opowieści o każdym z opisanych miejsc, zapo-
znać się z pracami pozostałych zwycięzców, jak również 
poznać historię i cele działania LGD. Finaliści otrzymali cen-
ne nagrody w postaci nowoczesnych odtwarzaczy MP4  
i dyplomy uczestnictwa oraz akcesoria reklamowe.
Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim uczestnikom 
Konkursu.

fo
to

 IG
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Niezwykłe Osobowości
Na terenie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowio-
górskie” mieszka i pracuje wiele osób tworzących cieka-
we przedmioty, pamiątki, dzieła, a także wytwarzających  
wyroby, żywność itp.
Pragnę przybliżyć tych ludzi wszystkim mieszkańcom  
i odwiedzającym nasze gminy. 
Dziś przedstawiam Panią Magdę Sienicką z Dziećmorowic, 
Panią Jolantę Miś z Walimia i Pana Mirosława Sośnickiego 
z Jugowic. 

Jola od zdobienia 
porcelany
Jolanta Miś mieszka w Walimiu, a od 26 lat zdobi porce-
lanę. Od pół roku w swojej pracowni zdobi porcelanę 
pochodzącą z wałbrzyskich fabryk porcelany „Krzysztof”  
i „Wałbrzych”. W przyszłości Pani Jola chciałaby wprowa-
dzić porcelanę z „Ćmielowa”. Znakiem rozpoznawalnym 
Pani Joli jest zdobienie porcelany w wyjątkowy, niepowta-
rzalny sposób. 

- Czym jest dla Pani zdobienie porcelany? Sposobem 
na życie, źródłem utrzymania?

J.M. Jest wyuczonym zawodem. Pracuję w tym zawodzie 

26 lat. Pracowałam prawie na wszystkich stanowiskach 
zdobienia porcelany w fabryce porcelany „Krzysztof”  
w Wałbrzychu. Byłam malarzem, drukarzem, sortowaczem, 
kontrolerem gatunku.
Ze zdobienia porcelany trudno się utrzymać. Pracow-
nię prowadzę dopiero od pół roku. Buduję swój rynek 
sprzedaży. Mam kilku stałych klientów z Górnego Śląska,  
którzy zamawiają porcelanę z inicjałami wkomponowanymi  
w dekorację, i nazwiskiem pod asortymentem, jako  
marką. Dla tych ludzi są to bardzo ważne kolekcje, których  

używają przy wyjątkowych okazjach, goszcząc ważnych 
ludzi. – mówiła J.M.

- Kiedy postanowiła pani otworzyć pracownię i sklep  
w Walimiu?

J.M. Nadarzyła się okazja, żeby otrzymać dotację z pro-
jektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

pn. Wsparcie pracodawców przechodzących procesy  
adaptacyjne i ich pracowników – szansa stabilizacji regio-
nalnego rynku pracy” od planowania działalności gospo-
darczej do sukcesu w jej prowadzeniu. Napisałam projekt  
i udało się. Mam swoją własną pracownię.

- Gdzie nauczyła się Pani malować?

J.M. W dzieciństwie malowałam ołówkiem twarze ze zdjęć, 
wykazując tym zdolności artystyczne, które później pogłę-
białam w Szkole Ceramicznej, jako zdobnik ceramiki. Z jed-
nej strony chciałam wyrwać się z Walimia i nie pracować 
tak jak wszyscy w Zakładach Lniarskich w Walimiu. Jed-
nak po latach wróciłam do Walimia i założyłam pracownie  
pn. Porcelana Stołowa i Ozdobna „Jolanta”, z której jestem 
bardzo zadowolona. Moim klientom podobają się zdobie-
nia wykonane w mojej pracowni. 

- Który wyrób podoba się klientom najbardziej?

J.M. W tej chwili największą popularnością cieszą się tzw. 
natryski. Jest to zdobienie całej powierzchni porcelany,  
nakładane pistoletem. Natryski pomaga mi wykonywać 
mój mąż, który, na co dzień wspomaga mnie w pracy,  
i który również pracował w fabryce porcelany jako malarz 
przez 25 lat. 
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- Gdzie można podziwiać pani prace?

J.M. Mam sklep internetowy www.porcelanajolanta.pl. 
Niestety na dzień dzisiejszy przez Internet mam mało  
zamówień. Prowadzę sprzedaż w mini sklepie, przy pra-
cowni w Walimiu na ul. 3 Maja 12. Ponadto wystawiam 
swoje prace na imprezach organizowanych przez CKiT 
w Walimiu. Prezentowałam swoje wyroby w maju 2011 
roku na Zamku Grodno w Zagórzu Śląskim, na gminnych 
zamieszkach sprawnościowych, Festiwalu Sera w Dzieć-
morowicach, zawodach drezynowych w Jugowicach oraz 
kiermaszu świątecznym. Jestem obecna na wszystkich 
ważnych wydarzeniach odbywających się na terenie Gmi-
ny Walim.

- Jaką porcelanę ludzie najchętniej u Pani kupują?

J.M. Pojedyncze produk-
ty tj. kubeczki, filiżanki  
ze spodkiem. Dużym powa-
dzeniem cieszą się solniczki 
i pieprzniczki w kształcie 
jajka. Duże komplety sprze-
dająsię rzadziej, najczęściej 
kupują je ludzie z zewnątrz, 
turyści, którzy będąc  
tu przejazdem odwiedza-
ją moją pracownię. Muszę 
zaznaczyć, że są bardzo  
zaskoczeni, wręcz zdzi-

wieni, że w takim małym Walimiu jest pracownia  
produkująca, jak oni to określają  „pięknie zdobioną  
porcelanę”. Miałam klienta z Warszawy, który jadąc  
na narty do Rzeczki zauważył szyld mojej pracowni i posta-
nowił zrobić u mnie zakupy. – mówi J.M. W swojej ofercie 
mam pojedyncze przedmioty, które można kompletować 
i w rezultacie stworzyć garnitur kawowy lub serwis 
obiadowy. Niekoniecznie trzeba kupować wszystko  
od razu. 

- Pani Jolu, co w Pani pracowni tak charakterystycznie 
pachnie?

J.M. /Śmiech/ Złoto matowe. Jest to farba, którą zdobię 
porcelanę. W jego składzie jest olejek anyżowy, który daje 
ten charakterystyczny zapach. Ten zapach towarzyszył  
mi przez 26 lat pracy w zdobnictwie porcelany. 

- Czy można w takim razie stwierdzić, że jest Pani Jolą 
pachnącą olejkiem anyżowym?

J.M. Tak. Można tak powiedzieć.

„Zapraszam wszystkich do pięknej gminy Walim i swojej 
pracowni.” - J.M.

Dziękuję za rozmowę

Aleksandra Ignaszak i Ewa Jurczewska 

Magda  
od aniołów
Magdalena Sienicka mieszka w Dziećmorowicach od czte-
rech lat. W jej domowej pracowni powstają wyroby z gliny 
– toczone na tradycyjnym kole garncarskim, oraz lepione 
„z ręki”. Jednak pani Magda rozpoznawalna jest głównie 
dzięki niepowtarzalnym aniołom.

- Czym jest dla Pani ceramika? Sposobem na życie, czy 
raczej źródłem utrzymania?

M.S. Zdecydowanie to pierwsze. Ceramika artystyczna jest 
moją życiową pasją. Jeśli miałaby być głównym źródłem 
utrzymania jej magia by znikła. Tworzenie na skalę maso-
wą mija się z wrażliwością i unikatowością, którą chcę prze-
kazać w moich pracach. 

- Nie da się tego połączyć? To znaczy zarabiać na cera-
mice?

M.S. Oczywiście jest  
to możliwe. Znam wiele 
osób, które „żyją” wyłącz-
nie ze sprzedaży własnej 
ceramiki. Jest to jednak 
dość trudne. Wymaga 
niemałego poświęcenia, 
no i zawsze cierpi na tym 
rodzina. W poszukiwa-
niu klienta my-ceramicy  
często przemierzamy setki 
kilometrów, gdyż sprzedaż 
głównie odbywa się przy 

okazji różnych imprez plenerowych. Ceramika artystycz-
na nie jest łatwym kawałkiem chleba. Niestety, nie jest  
to towar, bez którego nie można się obyć, więc i odbiorców 
jest niewielu.

- Kiedy ujawniła się Pani pasja?

M.S. Odkąd pamiętam interesowała mnie sztuka. Pobież-
nie realizowałam się w różnych jej formach, ale dopiero 
ceramika pozwoliła mi się na dłuższą chwilę zatrzymać  
i stwierdzić, że to jest to, czym chcę się zajmować przez 
resztę życia. Było to w okolicach 2006 roku. Od tego  
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momentu dzień, w którym nie poczuję chłodu gliny jest 
dniem niepełnym, tak jakbym o czymś zapomniała…

- A dlaczego lepi Pani anioły?

M.S. Bo każdy z nas ich potrzebuje. Jedni wręcz namacal-
nie, więc dla nich tworzę. 

-Anioły to nie wszystko, 
co powstaje w Pani pra-
cowni.

M.S. Tak. Lubię duże formy 
ceramiczne, stąd te amfory 
i patery. Często „zatapiam” 
w glinie otaczającą mnie 
przyrodę. Inspiruje mnie 
wszystko, co stworzyła 
natura, stąd chociażby  
te lampy wiernie imitujące 
drzewo, czy lampiony w 
formie kamieni. Bawię się 

formą często łącząc jej artyzm z użytecznością. 

- Szamotnia. Skąd taka nazwa pracowni?

M.S. Masa na której głównie pracuję, to szamot.  
Taka gra słów.

- Wcześniej nie uczyła się Pani w szkole ceramicznej?

M.S. Nie, wiedzę dotyczącą 
ceramiki oraz jej technologii 
zdobyłam sama. Uczyłam się 
na własnych błędach. Nieste-
ty literatury branżowej, jest 
ciągle za mało, stąd pomysł na 
zajęcie na emeryturze: będę 
pisać książkę dla początkują-
cych ceramików.

- Gdzie można podziwiać 
Pani prace?

M.S. Najczęściej na imprezach targowych, które odbywają 
się w naszej okolicy. Ponadto część anielskich prac moż-
na obejrzeć na mojej stronie internetowej mojaceramika.
blog.onet.pl.

- Chętnie się Pani z nimi rozstaje?

M.S. Nie mam oporów, zwłaszcza jak widzę ile sprawia-
ją radości. Moje anioły to prawdziwi podróżnicy. Wiele  
z nich pilnuje swoich podopiecznych daleko np. w Szwaj-

carii, Austrii czy w Anglii. Generalnie zasada jest taka,  
że jak ktoś ogląda moje prace i nie wie, na co się zdecydo-
wać to widocznie nie stworzyłam jeszcze dla niego anio-
ła i to mnie zachęca do jeszcze cięższej pracy. Część osób 
od razu decyduje się na konkretną figurkę czy przedmiot. 
Wtedy jestem zadowolona, bo wiem, że wykonałam coś 
ważnego. 

Dziękuję za rozmowę  

Mirosław, Który 
Kocha Życie, 
Takie, Jakie Ono 
Jest.
Mirosław Sośnicki pisarz, dziennikarz i polityk, poseł  
na Sejm I kadencji. Mieszka w Jugowicach od 2003 roku. 
Pod jego piórem powstają powieści, w których porusza 
głębokie sprawy życia i śmierci. 
W latach 80. w podziemiu wydał sztukę Umieralnia nr 8, 
napisał też powieść Podejrzany, porucznik, śmierć oraz 
kilka sztuk teatralnych.  W Jugowicach w 2004 i 2005 
roku napisał powieści Wzgórze Pana Boga i Astrachowka.  
A w 2009 roku powstała powieść Miłość, tylko miłość,  
następnie w 2011 Modżiburki dwa.

- Czym jest dla Pana pisanie?

Spełniło się moje młodzieńcze marzenie o tym, aby mieć 
dom pod lasem i pisać. Od paru lat tak właśnie żyję. Pisanie 
to moje życie.  

- Kiedy rozpoczął Pan swoją przygodę ze sztuką?

Odkąd pamiętam, chciałem pisać. W drugiej klasie szkoły 
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podstawowej zacząłem swoją pierwszą powieść. Pamię-
tam, że bohaterowie mieli podjąć bardzo ważną decyzję. 
Zjeżdżanie na sankach albo szukanie złota i drogocennych 
kamieni w opuszczonej fabryce zegarków. Po napisaniu 
kilku stron tej znakomicie zapowiadającej się powieści,  
życie się o mnie upomniało. Pognałem na podwórko  
i tam zostałem na sporo lat.   Pisałem wiersze i opowiada-
nia w szkole średniej. Później sztuki teatralne (jedna z nich  
została nagrodzona w konkursie „Atenueum”) i scena-
riusze filmowe (kilka z niuch zostało zakupionych przez  
telewizję).   Były lata przerw w moim pisaniu (internowa-
nie, działalność opozycyjna, polityka, biznes).  

- O czym Pan pisze?

Zawsze o tym co dla mnie najważniejsze. Od wielu lat 
doświadczam miłości. Jestem miłością przepełniony.   
To widać we wszystkich moich powieściach, zwłaszcza  
w mojej ostatniej książce pt. „Modżiburki dwa”. To bardzo 
ciepła, radosna i jednocześnie odrobinę mistyczna opo-
wieść o miłości. Akcja tej powieście rozgrywa się tutaj,  
w Jugowicach, Walimiu. Finałowa scena ma miejsce  
na szczycie Wielkiej Sowy.  

- To chyba można przyjąć, ze tutaj, w Gminie Walim, Ju-
gowicach Górnych, w których Pan mieszka dobrze się 
Panu tworzy?

Tak. Tutaj mam znakomite warunki do tworzenia. To wszyst-
ko co pisarzowi jest niezbędne. Spokój, cisza. I przepiękna 
okolica.  Gdzie człowiek nie spojrzy, tam piękno, ład, har-
monia?  Dlatego było to dla mnie naturalne, ze akcję ostat-
niej powieści osadziłem w miejscu swojego zamieszkania. 

- Co stanowi Pana natchnienie w pisaniu i tworzeniu?

Przystępując do pisania mam tylko pomysł. I to mgli-
sty. Zabierając się za pisanie „Modżiburków” wiedziałem  
tylko że chcę opowiedzieć o parze bohaterów. O kobiecie 
i mężczyźnie, którzy nazwali siebie Modżiburkami i którzy 
bardzo się kochają. Tylko tyle i aż tyle.  
Przystępując do pisania „Modżiburków nie miałem pojęcia 

co będzie w pierwszym rozdziale, w drugim. Nie wiedzia-
łem jakie będzie zakończenie. Gdybym to znał, nie napi-
sałbym powieści. Bo po co pisać skoro się już wszytko wie. 
Lepiej wymyślać coś nowego. Ja muszę mieć ciekawość 
tego co się wydarzy. Ciekawość pierwszego napisanego 
zdania, akapitu, strony. I ciekawości tego co będzie dalej. 
Ciekowość tworzenia jest moją główną i jedyną siłą. To ona 
powoduje, że siadam codziennie rano do pisania. 

- To proszę opowiedzieć, jak pisanie wygląda. Ma Pan 
swoje ulubione miejsce? Ile godzin dziennie Pan pisze? 

Każdą powieść zaczynam na jesieni. Mam wtedy mało 
pracy na rzecz domu i mogę prawie cały swój czas 
przeznaczyć na pisanie. Mam swój reżim. Codziennie  
muszę napisać cztery strony. To bardzo dużo.  Wstaję rano.  
Medytuję. Śniadanie. I tak około ósmej siadam  
do pisania.  Obiad około trzynastej. Krótki spacer i pisanie 
do kolacji.  Często się zdarza, że mimo tylu godzin pisania 
nie mam tych swoich czterech stron. Tak wiec po kolacji 
pisanie aż „norma” zostanie wykonana.  Piszę codziennie.  
W niedzielę, święta. Nawet w Wigilię czy też Sylwestra 

staram się napisać cho-
ciaż stroniczkę. Początki 
są zawsze bardzo trudne. 
Ale im bardziej wchodzę 
w powieściowy świat tym 
troszkę łatwiej się pisze. 
Dla mnie najważniejsze jest  
to co nazywam wewnętrz-
nym rymem. Podczas pisania  
to się czuje. To gra. A naj-
piękniejsze podczas pisania 
są stany kiedy ze zdziwie-
niem się patrzy na obraz 
świata, o którym się wcze-
śniej nie miało pojęcia.    

Mam taki malutki pokoik na poddaszu. Tam piszę. Tam 
mam cisze, spokój, pewne oddalenie. To daje komfort  
pisania. Powieść kończę na wiosnę.  Jestem wtedy potwor-
nie zmęczony, ale też bardzo radosny. Może kiedyś napiszę 
powieść o pisaniu powieści. O tych wszystkich wspaniało-
ściach, które się dzieją podczas pisania.  

- Czy w tworzeniu powieści pomagają Panu zdobyte 
doświadczenia życiowe, jako dziennikarza, polityka  
i fotografika?

Za całą pewnością tak. Doświadczenie życiowe poma-
gają. Nie trzeba wielu rzeczy wymyślać. Na przykład  
w „Astrachowce” były dobrze mi znane realia wiezienia, 
przesłuchań czy też gry w pokera.  A teraz powróciła mło-
dzieńcza miłość do fotografii. Szukam połączenia testu  
i obrazu. Może to będzie album z okolicznymi krajobrazami  
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i tekstem, może coś zupełnie innego. Jedno jest pew-
ne, piękno miejsca, piękno przyrody spowodowało,  
że ponownie sięgnąłem po aparat.  Może, za jakiś czas 
będę mógł zaprezentować swoje zdjęcia na wystawie. 

- Która z Pana powieści podoba się czytelnikom najbar-
dziej?

To trudne pytanie.  Rewelacje recenzje zbiera ostanie 
moja książka pt. „Modżiburki dwa”. W ubiegłym roku 
we Włoszech ukazało się „Wzgórze Pana Boga”.  „Miłość  
tylko miłość” zastała przetłumaczona na niemiecki i włoski,  
a na podstawie „Astrachowki” ma powstać film. Tak wiec, 
każda z moich powieści znalazła uznanie. 

- Jakie jest Pana największe marzenie, jako pisarza?

Moje powieści są o szeroko rozumianej miłości, ale także 
o poszukiwania ładu. Chciałbym móc doświadczyć Praw-
dy, Tajemnicy. Chciałbym uciąć sobie rozmowę z Panem 
Bogiem i zapytać Go, to jak naprawdę było z tym stworze-
niem świata.  A później, chciałbym to opisać.

Dziękuję za rozmowę
Rozmowę przeprowadziła Aleksandra Ignaszak

Niezwykłe 
Osobowości
Gminę Nowa Ruda  zamieszkują ludzie niezwykli, którzy 
poprzez różnego rodzaju twórczość i działalność artystycz-
ną ubogacają oraz przyczyniają się do jej wzrostu kulturo-
wego i promocji. 
Dawniej twórczość artystyczna ludzi na wsi była nie tyle 

miłym zajęciem na długie zimo-
we wieczory, co przede wszystkim 
wyrażała życie duchowe, poczu-
cie piękna, pochodziła z przekazu  
od innych artystów, była kontynu-
acją rodzinnych tradycji. Jedynie  
te czynniki stanowiły kryterium 
oceny.  Dzieła artystów ludowych 
można było spotkać niemal jedy-
nie w domu i w kościele. Dziś są na 

nowo odkrywane, biorą udział w konkursach i wystawach.  
I tak właśnie jest z twórczością Pani Haliny Tomasik obecnie 
mieszkającej w Czerwieńczycach. Od prawie 20 lat wyko-
nuje ona serwety szydełkowe i hafty krzyżykowe na kan-
wach. Pierwsze serwety i hafty wykonywała w wieku 30 lat, 
a  inspiracje czerpała z fachowych poradników, czasopism 
i książek. Często jednak tworzy własne, oryginalne wzory. 

Tworzy cudowne serwetki, serwe-
ty i bieżniki haftem krzyżykowym 
i haftem Richelieu, koszyczki wiel-
kanocne, ozdoby choinkowe, itp. 
Od 10 lat wykonuje obrazy haftem 
krzyżykowym. Do wykonywania 
takiego obrazu używa zazwyczaj 
igieł hafciarskich z tępą końcówką. 
Przy materiałach o gęstym splocie  
wyszywa się igłami z ostrymi 

końcówkami. Pani Halina haftuje obrazy o różnorodnej  
tematyce tj. zwierzęta, święte obrazy, kwiaty, krajobrazy,  

oraz kartki okolicznościowe. Wykonanie obrazu o wymia-
rach 30x40 zajmuje jej ok. 30 dni, jak sama mówi  wymaga 
to  cierpliwości oraz dokładności. Praca ta zarazem uspokaja  
ją i  relaksuje.  
Oglądając jej prace śmiało można stwierdzić, że doprowa-
dziła tę sztukę do perfekcji. Rok rocznie prezentuje swo-
je prace podczas gminnych i powiatowych wystaw oko-
licznościowych. W najbliższym czasie prace pani Haliny  
będzie można oglądać podczas powiatowych i gminnych 
wystaw Stołów Wielkanocnych, które odbędą się  w dniach 
24 - 25 marca 2011 roku w Ludwikowicach Kłodzkich oraz 
w Ścinawce Średniej. 

Tekst: D. R.

W kolejnym wydaniu biuletynu przedstawię Państwu 
kolejnych ciekawych ludzi, których warto poznać. Jeśli kto-
kolwiek z Państwa chciałby sam się zaprezentować lub zna 
osobę, którą warto przedstawić – proszę o kontakt z Sekre-
tarzem Gminy Walim, Tel. 74 84 94 343.

Aleksandra Ignaszak
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„Bieg Św. Floriana” III Otwarte 
Mistrzostwa w Narciarstwie 
Biegowym, Srebrna Góra 21.01.2012 r.
Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzię-
li udział w imprezie oraz tym, którzy zaangażowali się  
w jej przygotowanie. Dopisała zarówno pogoda jak  
i dobry nastrój towarzyszący wszystkim uczestnikom  
i gościom. 

Gratulujemy zwycięzcom Biegu św. Floriana: 

Klasyfikacja strażacka

Waldemar Poręba - PSP Kamienna Góra
Marek Wydmuch - KP PSP Ząbkowice Śląskie
Łukasz Winkowski - KW PSP Wrocław

Klasyfikacja indywidualna - mężczyźni

Waldemar Poręba - PSP Kamienna Góra
Piotr Cych - ECHO TwardogóraMarek 
Wydmuch - KP PSP Ząbkowice Śląskie

Klasyfikacja kobieca:

Ewa Łabuz – WKB PIAST
Ewa Cych - ECHO Twardogóra
Agnieszka Wiewiórka

Szczególne podziękowania kierujemy do osób, które 
zaangażowały się w przygotowanie zawodów i czuwa-
ły nad   ich sprawnym przeprowadzenie, byli to strażacy  
z gminnych jednostek OSP, osoby indywidualne, obsługa 

Wydażenia Zimowe Atrakcje
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biura zawodów, sędziowie i firmy dzięki, którym impreza 
nabrała wyjątkowego charakteru: Kordas Spółka Jawna  
ze Srebrnej Góry i Perfect s.c. Wojciech Pelc, Jakub Zabo-
rowski z Ząbkowic Śląskich.

Trasa biegowa „Dziewięć Buków” na której odbyły się 
zawody prowadzi przez malowniczą część Gór Sowich  
i Bardzkich. Utrzymywana jest w miesiącach styczeń  
i luty. Serdecznie zapraszamy do korzystania z jej uroków. 

Źródło: Urząd Gminy Stoszowice

Łomnicka Chata
to restauracja położona w malowniczej okolicy  
w górach Suchych we wsi Łomnica (Gmina Głuszyca). 
Obiekt pełni rolę punktu obsługi ruchu turystycznego 
i  narciarskiego wyposażonego w funkcję małej gastro-
nomii. Budynek jest obiektem parterowym z przyzie-
miem użytkowym i antresolą. Konstrukcja wykonana  
z litych bali drewnianych impregnowanych w kolorze na-
turalnym. W środku znajdują się trzy kondygnacje z antre-
solami biesiadnymi. Kameralne wnętrza są doskonałym 
miejscem dla romantycznych kolacji, turystycznych wypa-
dów z rodziną, spotkań biznesowych oraz różnego rodzaju 
imprez okolicznościowych.
Zimą przy restauracji na stoku góry Słodnej działają się 
dwa narciarskie wyciągi orczykowe: pierwszy o  długo-
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ści 250 m jest łagodny i przeznaczony do nauki, drugi  
o długości ponad 400 m - dla dobrze jeżdżących narciarzy.  
W pobliżu przebiegają także trasy rowerowe (strefa MTB) 
o różnym stopniu trudności. W Łomnickiej Chacie można 

dobrze zjeść oraz odpocząć w  otoczeniu pięknej przyro-
dy. Dokładniejsze informacje można uzyskać na stronie  

lomnickachata.pl, a także gluszyca.pl. Obiekt wraz  
z otoczeniem przystosowany jest dla potrzeb osób  
niepełnosprawnych. Poza sezonem narciarskim restauracja  
Łomnicka Chata zaprasza wszystkich miłośników  
dobrego jedzenia do skosztowania swoich smakołyków.

 
Szczegóły na www.lomnickachata.pl.

Źródło: Urząd Gminy Głuszyca

Warto Zobaczyć, Produkty Tradycyjne
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Warto Zobaczyć, Produkty Tradycyjne

Czy można coś ciekawego napisać o przełęczy górskiej, 
przecież jest ich w górach „na pęczki”, co jedna to ład-
niejsza, wiele z nich znakomicie zagospodarowanych?  
Ale prawdą jest, że przełęcz przełęczy nierówna. Ta prze-
łęcz, o której piszę ma szczególne przymioty. Przede 
wszystkim jest miejscem położonym przy drodze, skąd 
prowadzi  pieszy szlak górski na nieodległą Wielką Sowę. 
Ta droga to osobny temat, o którym za chwilę. Sama zaś 
Przełęcz zwana Walimską zasługuje na uwagę ze względu 
na rolę, jaką pełni dzięki swemu położeniu w ruchu tury-
stycznym, a także  walorom widokowym .
Przełęcz Walimska znajduje się na wysokim siodle, odcho-
dzącym od północno-zachodniego zbocza Wielkiej Sowy 
(755 m. npm.) przy drodze z Walimia przez Rościszów,  
Pieszyce do Dzierżoniowa. Już w drugiej połowie XIX 
wieku Wielka Sowa zaczęła przyciągać turystów, a ścież-
ki górskie zaroiły się pieszymi spacerowiczami. Rozwój  
komunikacji omnibusowej i kolejowej spowodował  
napływ turystów z Wrocławia , Świdnicy i całego Dolnego 
Śląska. Z Przełęczy Walimskiej można było bez pośpiechu 
odbyć spacer na Wielką Sowę i z powrotem w ciągu jedno-
dniowej wycieczki. Stanowiła ona wówczas, tak jak i obec-
nie miejsce biwakowe.
W okresie wielkiego głodu na Śląsku w ramach tak zwa-
nych robót publicznych (lata 1847-49) wybudowano drogę 
przejezdną z Walimia do Pieszyc przez Przełęcz Walimską, 
za przysłowiową „łyżkę zupy”. Nazwano tę drogę – Hunger-
strasse – „droga głodu”. Wiodła ona wijąc się serpentynami 
częściowo przez las, a częściowo odkrytymi zboczami gór, 
z których widok przyprawiał przejezdnych o zawrót głowy. 
Mało jest takich dróg, zwłaszcza kiedy jedziemy z Przełęczy 
w kierunku Walimia, które nieomal wymuszają zatrzyma-
nie się choć na chwilę, by oczy nacieszyć rozległą pano-
ramą rozciągającej się u stóp kotliny, w której z gąszcza 
drzew i krzewów przebłyskują kolorowe dachy budynków. 
To jedna z najpiękniej położonych miejscowości w Sude-
tach  -  Walim - ongiś ośrodek przemysłu włókienniczego, 
dziś odradzająca się na nowo  baza turystyki, rekreacji  
i wypoczynku górskiego
Możliwość bezpośredniego dotarcia pojazdami konny-
mi lub mechanicznymi spowodowała masowy ruch tury-
styczny na Wielką Sowę. Trudno się dziwić, że już w latach 
1865-70 wybudowano tu gospodę, nazwaną od siedmiu 
olbrzymich świerków, rosnących  na polanie „Sieben- Kur-
fürsten- Baude”. Z końcem XIX wieku ciesząca się popular-
nością gospoda wzbogaciła się o 18 miejsc noclegowych 
w 10 pokojach i pełniła funkcję schroniska turystyczne-
go. Obok budynku utwardzono grunt dla parkowania  
pojazdów. Obiekt schroniska tonął w kwiatach, obsadzony  
ligustrem, śnieguliczką, dereniem białym i bzem.  Podob-

ne schroniska wybudowano przy innych szlakach prowa-
dzących na Wielką Sowę: „Orzeł”  -  na Przełęczy Sokolej ,  
a nieco wyżej „Marysieńkę”(obecnie „Sowa”). 
Na początku XX wieku  w niewielkiej odległości od „Sied-
miu Elektorów” pobudowano z cegły i drewna mały  
pawilon gastronomiczny z miejscem widokowym na całą 
panoramę gór. Można z niego było obserwować wieżę na 
Wielkiej Sowie,  wierzchołki Gór Kamiennych, Wałbrzyskich,  
a przy sprzyjającej pogodzie także Karkonosze ze Śnieżką. 
Rzecz oczywista, że stanowiło to dodatkowy magnes przy-
ciągający turystów z różnych stron Dolnego Śląska i całej  
Rzeszy. W okresie międzywojennym ugruntowała się wyso-
ka pozycja tego miejsca na mapach turystycznych „Sieben 
Kurfürsten”, bo taką nazwę nosiła wtedy Przełęcz Walimska 
była wymieniana w niemieckich baedekerach. Niemiec-
cy turyści lubili zatrzymywać się we wszystkich napotka-
nych po drodze schroniskach dla „odświeżenia i ochłody”,  
to był rytuał mocno zakorzeniony. Ambicją gospodarzy 
podyktowaną zresztą zdrową konkurencją było przyciągać  
wędrowców coraz to innymi atrakcjami. Schronisko „Sied-
miu Elektorów” wiodło w tej materii prym.
Kres wszystkiemu położyła wojna, a zwłaszcza całkowita 
likwidacja ruchu turystycznego w tym rejonie w związ-
ku z tajemniczą militarną inwestycją III Rzeszy w Górach  
Sowich znaną pod kryptonimem „Riese”, czyli „Olbrzym”. 
Cały ten obszar stanowił teren wojskowy z zakazem poru-
szania się dla całej ludności i to znacznie wcześniej, zanim 
rozpoczęto pod koniec 1943 roku drążenie podziemnych 
sztolni i wznoszenie wojskowych obiektów naziemnych. 
Ruch turystyczny zamarł w Górach Sowich na wiele lat,  
bo i po wojnie sytuacja nie przedstawiała się lepiej.
Po roku 1945 restauracja funkcjonowała jeszcze z górą 
trzy lata. Wobec zahamowania ruchu turystycznego nie 
tylko z powodu powojennej biedy, ale i zagrożenia, jakim 
była niezidentyfikowana do końca niemiecka inwestycja, 
obiekt został zdewastowany i rozebrany, pozostały po nim 
jedynie fundamenty. W roku 1979 na polance Przełęczy 
Walimskiej uporządkowano teren parkingowy, a w latach 
następnych wzniesiono drewniane wiaty z  rzeźbą  Świa-
towida. Kilkanaście lat temu gmina Walim postawiła tam 
obszerny pawilon gastronomiczny, funkcjonujący z prze-
rwami w zależności od nasilenia ruchu turystycznego.
Przełęcz Walimska jest warta odwiedzenia. Przejazd ser-
pentynami z Walimia do Rościszowa, to jedna z najbardziej 
malowniczych, choć zarazem niebezpiecznych wycieczek. 
Zimową porą lepiej jej unikać. Wiosną, latem, jesienią  war-
to się tu wybrać w celach turystycznych. Polanka na Prze-
łęczy Walimskiej jest w pół drogi pomiędzy Walimiem,  
a Pieszycami. W sam raz by się tu zatrzymać i nacieszyć 
przyrodą. A najlepiej stąd właśnie wybrać się na półtora-
godzinny spacer na Wielką Sowę, „królową Gór Sowich”,  
o której napisano już wiele.

Stanisław Michalik

Miejsca niezwykłe  
Przełęcz Walimska
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Działanie: 

Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju – Małe projekty 
PROW 2007-2013 dofinansowany z  krajowych środków 
publicznych i  środków  pochodzących z  Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
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Bożonarodzeniowy  
Jarmark Sowiogórski

Beneficjent: 

Gminna Bibliotek Publiczna w Stoszowicach  
Tytuł operacji: Bożonarodzeniowy Jarmark Sowiogór-
ski – impreza promując lokalną wytwórczość, atrakcje  
i aktywizująca mieszkańców I Bożonarodzeniowy Jarmark 
Sowiogórski – Srebrna Góra 10 grudnia 2011 r., godzin-
ny poranne, organizatorzy   pełni nadziei ale i obaw czy  
I Bożonarodzeniowy Jarmark Sowiogórski okaże się suk-
cesem, czy też poniesiemy sromotną porażkę. Wszyscy 
uwijają się jak w ukropie, przecież zaraz pojawią się pierw-
si Wystawcy…   Stoiska wystawiennicze pięknieją, stoły  
uginają się od przygotowanych specjałów i rękodzieła,    
jest tak bogato, że powoli zaczyna brakować stołów  
dla kolejnych wystawców…  Napięcie rośnie…  Uda się? 
Tak, wszyscy mają już swoje miejsce, stoiska prezentują się 
pięknie, choinki pachną i błyszczą, z głośników płyną kolędy. 
Przejęci czekamy na  pierwszych gości …    I mamy wielki suk-
ces!!! Udało się!!!  uśmiechnięte twarze, ciepłe opinie i duże  
zainteresowanie przygotowanymi produktami.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim wystaw-
com,   osobom zaangażowanym w pomoc przy przygo-
towaniu Jarmarku, szkołom, dzieciom i młodzieży za wy-
stępy, chórowi i scholi ze Srebrnej Góry, „Borowiankom” 
za pomoc i udział w tym wydarzeniu i dostarczenie jego 
uczestnikom wielu doznań duchowych, estetycznych  
i smakowych.                

Źródło: Urząd Gminy Stoszowice
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,,Święto 
sowiogórskiej 
wsi’’ 
Działanie: Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętności 
i aktywizacja PROW 2007-2013 dofinansowany z krajowych 
środków publicznych i środków pochodzących z Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów  
Wiejskich: Europa inwestująca w  obszary wiejskie. 
Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Partner-
stwo Sowiogórskie” przy współpracy z Centrum  
Kultury – Miejska Biblioteka Publiczna w Głuszycy  
Tytuł operacji: ,,Święto sowiogórskiej wsi’’ – Wydarzenia 
o charakterze promocyjnym lub kulturalnym na terenie 
GMINY Głuszyca. 

Następne Święto Wsi już za rok!!!

Przeciąganie liny było chyba najbardziej emocjonujące  
zarówno dla zawodników jak i  mieszkańców Głuszycy,  
którzy brali udział w Święcie Wsi. Wszyscy, którzy zjawili 
się po godzinie 15 – tej mogli również skosztować naszych 
wiejskich przysmaków, które przygotowywały gospo-
dynie. JURY oceniające potrawy miało nie lada zadanie.  
Na jego czele stał Pan Janusz Rech, a  członkiem hono-
rowym była Pani Teresa Piętka, kucharz z  32 – letnim  
doświadczeniem. Z  każdej wsi wyłoniona została  
najsmaczniejsza potrawa, i tak:
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• w Grzmiącej były to Ciasta Wykwintne,
• w Łomnicy – Schab ze śliwką,
• w Kolcach – Rolada w Porach,
• w Głuszycy Górnej – Indyk Faszerowany,
• w Sierpnicy najsmaczniejszą potrawą został  

Pasztet myśliwski z gruszką.

Wszystkim twórcom tych przepysznych dań gratulujemy. 
Oprócz posmakowania przygotowanych potraw można 
było również podziwiać spryt i siłę zawodników ze wszyst-
kich wsi w przeróżnych konkurencjach. Był toczony balot, 
rzut broną na piasku, bieg o trzech nogach i wiele, wiele 
emocji. Zawodnicy nie mogli uskarżać się na brak dopin-
gu ze strony kibiców. Było również dużo śmiechu, gdy nie 
mogła się zakończyć konkurencja Hula – Hop. Najmniejsze 
zawodniczki były tak wytrwałe w kręceniu, że konkurencja 
zapewne mogłaby trwać do późnego wieczora, więc trze-
ba było ją przerwać. A zawodniczkom gratulujemy! Turniej 
był zacięty do ostatnich chwil. Przewagą kilku punktów 
zaledwie wygrała wieś Łomnica. W nagrodę wręczono soł-
tysowi wsi – Agnieszce Mlazdze  stół do gry w piłkarzyki, 
a pozostałe sołectwa otrzymały zestawy gier na jesienno 
– zimowe wieczory. Jednym słowem – zabawa była bar-
dzo udana, pogoda dopisała, wytrwali mogli się bawić 
do białego rana, a dla zmęczonych były nawet bezpłatne 
busy, którymi mogli dotrzeć na imprezę i wrócić do domu  
(za co dziękujemy Panu Żołnierukowi).

Źródło: CK-MBP w Głuszycy; Biuro LGD
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Sowiogórski 
Festiwal Folkloru  
„Pod Kalenicą”
Działanie: Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejęt-
ności i aktywizacja PROW 2007-2013 dofinansowany  
z krajowych środków publicznych i środków pochodzących  
z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju  
Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 
Sowiogórskie” przy współpracy z Centrum Kultury Gminy 
Nowa Ruda
Tytuł operacji: Sowiogórski Festiwal Folkloru 
“Pod Kalenicą”– Wydarzenia o charakterze promocyjnym 
lub kulturalnym na terenie GMINY NOWA RUDA.
Tanecznie, muzycznie i kabaretowo w Jugowie 12 sierp-
nia br. w słoneczne, letnie popołudnie, punktualnie  
o godzinie 15.00 rozpoczął się przy Międzynarodowym 
Festiwal Folkloru „Sowiogórski Festiwal Folkloru „Pod  
Kalenicą”. Impreza odbyła się w przepięknym Parku Nadle-
śnictwa w Jugowie. Festiwal rozpoczęło swoim występem 
Koło Gospodyń Wiejskich z Jugowa, następnie na sce-
nie zaprezentowały się kolejne Koła Gospodyń Wiejskich  
z terenu Gminy Nowa Ruda: Przygórza, Woliborza, Ludwi-
kowic Kłodzkich, Dzikowca, Sokolca, Włodowic, Krajano-
wa oraz Bartnicy i wiele innych.Głównym celem impre-
zy jest promocja regionu, tradycji, kultury oraz założeń 
LSR „Partnerstwa Sowiogórskiego” wśród mieszkańców 
oraz licznych turystów przybyłych do Gminy przy okazji  
odbywających się w tym terminie corocznych dożynek.  
Założone przedsięwzięcie związane z miejscową kultu-
rą i obyczajami przyczyni się do zwiększenia aktywno-
ści społecznej i poczucia tożsamości regionalnej miesz-
kańców co wiąże się niezaprzeczalnie z celem ogólnym  
2 - przedsięwzięciem 2 – rozwojem społeczeństwa oby-
watelskiego, poczucia tożsamości regionalnej i aktywno-
ści na rzecz rozwoju Gór Sowich – od aktywności lokalnej  
do tożsamości regionalnej jak również wsparcie i poka-
zanie działalności zespołów funkcjonujących na naszym  
terenie, a związanych z tradycją lokalną.

Źródło: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda; Biuro LGD
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Międzynarodowy  
plener malarski
Działanie: Funkcjonowanie LGD, nabywanie umiejętno-
ści i aktywizacja PROW 2007-2013 dofinansowany z  kra-
jowych środków publicznych i  środków  pochodzących 
z  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju  
Obszarów  Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiej-
skie.
Beneficjent: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo 
Sowiogórskie” przy współpracy z Centrum Kultury i Turystyki  
w Walimiu 
Tytuł operacji: Międzynarodowy Plener Malarski Gmina 

Walim 2011
Temat: Pejzaże Gminne (Zagórze Śląskie, Rzeczka, 
Walim) – Wydarzenia o charakterze promocyjnym lub kul-
turalnym na terenie GMINY Walim
W Gminie Walim odbył się Międzynarodowy Plener Ma-
larski. Artyści w swoich pracach uwieczniali uroki Gór  
Sowich. Dużym zainteresowaniem wśród twórców cieszył 
się Zamek Grodno i Sztolnie Walimskie, ale można ich było 
spotkać także w samym centrum miasta, gdzie nie brakuje 
zachwycającej i urokliwej architektury budowlanej. Ple-
ner trwał od 9 do 18 września, a uwieńczeniem imprezy 
był Wernisaż. Dodatkowo dla mieszkańców Gminy, tury-
stów i wszystkich zainteresowanych w  Centrum Kultury  
i Turystyki w Walimiu przez 30 kolejnych dni zorganizowa-
no wystawę prac. 

Źródło: CkiT  w Walimiu; Biuro LGD



Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  
„Partnerstwo Sowiogórskie” 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: 200 000,00 zł.

2. Które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej 
osi, tzw. „Małych Projektów” - limit dostępnych środków: 592 069,73 zł.

3. Które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  
- limit dostępnych środków: 300 000,00 zł. 

Termin składania wniosków: od 2 kwietnia 2012r. do 23 kwietnia 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 Wydziału 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 3)

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

Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.

O g ł o s z e n i e  o p r a c o w a n e  p r z e z  L o k a l n ą  G r u p ę  D z i a ł a n i a  „ Pa r t n e r s t w o  S o w i o g ó r s k i e ” O g ł o s z e n i e  w s p ó ł f i n a n s o w a n e  
z e  ś r o d k ó w  U n i i  E u r o p e j s k i e j  w  r a m a c h  Po m o c y  Te c h n i c z n e j P r o g r a m u  R o z w o j u  O b s z a r ó w  Wi e j s k i c h  

n a  l a t a  2 0 0 7 - 2 0 1 3 I n s t y t u c j a  Z a r z ą d z a j ą c a  P r o g r a m e m  R o z w o j u  O b s z a r ó w  Wi e j s k i c h  n a  l a t a  
2 0 0 7 - 2 0 1 3  -  M i n i s t e r s t w o  R o l n i c t w a  i  R o z w o j u  W s i

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany 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.
Wydawca: Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” z siedzibą w Ludwikowicach Kłodzkich, ul. Kasprowicza 47, 

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




