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Słowo 
Wstępne

Lokalna Grupa Działania (LGD) „Partnerstwo Sowio-
górskie” została utworzona przy współpracy trzech sek-
torów: 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

2. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

3. Odnowa i rozwój wsi

4. Małe projekty

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

Biuro LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” 

Nie tylko 
EUROpa

Koniec lipca będzie świętem kolarstwa górskiego 
w Górach Sowich, kiedy ponad 200 zawodników z bli-
sko 40 krajów świata wystartuje w MTB Challenge 2012. 
Tygodniowa impreza wykorzystuje doskonałe możliwo-
ści, które dają nam tereny Sudetów, przejeżdżając przez 
szczególne miejsca: Park Narodowy Gór Stołowych, 
Masyw Śnieżnika – drugie co do wielkości pasmo Polskich 

W ramach ogłoszonego w ubiegłym kwarta-
le konkursu (02-23.04.2012r.)  na składanie wniosków 
o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 
Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju objętego Pro-
gramem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolne-
go na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - do Biura LGD 
„Partnerstwo Sowiogórskie” wpłynęło 12 wniosków 
na łączną kwotę 535 322,41 zł. na operacje:

1. Które odpowiadały warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania 311: „Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej”. 

• Dywersyfikacja dochodu z prowadzonej działalności 
pozarolniczej poprzez zakup maszyn rolniczych 
wykorzystywanych przy świadczeniu usług wspoma-
gających produkcje roślinną, co w efekcie wpłynie 
na ochronę i zachowanie walorów środowiska natural-
nego  i krajobrazu Gór Sowich,

• Wzrost liczby klientów i dochodu z działalności obję-
tej wsparciem poprzez uruchomienie nowego punktu 
usługowego,

2. Które nie odpowiadały warunkom przyznania pomo-
cy w ramach Osi 3, ale przyczyniały się  do osiągnięcia 
celów tej osi, tzw.  „Małych Projektów”. 

• Sowiogórski Nordic Walking,
• Przygoda z ceramiką w Górach Sowich,
• Wypożyczalnia i serwis narciarskiego sprzętu biego-

wego nowoczesną bazą dla rozwoju turystyki, sportu 
i rekreacji obszaru Gór Sowich,

• Sowiogórski Młodzieżowy Teatr Muzyczny Sowiogórska 
Majówka z ceramiką w Twierdzy Srebrna Góra - warsz-
taty ceramiczne,

• Sowiogórski Jarmark Średniowieczny
• I Wyścig MTB Koroną Gór Sowich
• Podniesienie jakości życia mieszkańców na obszarze 

realizacji LSR poprzez organizację festiwalu Z GITARĄ 
NA STOKU w Sowiogórach poprzedzonego Przeglą-
dem muzycznej Twórczości Lokalnej,

• Sowiogórska pogodynka - uruchomienie stacji meteo 
z kamerą internetową.

3. Które odpowiadały warunkom przyznania pomocy 
w ramach działania 312 „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw” .

• Budowa bazy noclegowej dla turystów, wraz z rozwo-
jem zaplecza dla turystyki aktywnej szansą na wzrost  
zatrudnienia oraz podwyższenia konkurencyjności 
oferty turystycznej regionu.

Wnioskodawcy mogli wcześniej uczestniczyć w bez-
płatnych szkoleniach informacyjno – konsultacyjnych 
zorganizowanych przez Biuro LGD dla potencjalnych 
Beneficjentów (min. przedstawicieli organizacji pozarzą-
dowych, osób fizycznych, przedsiębiorców oraz przedsta-
wicieli gmin, ośrodków kultury i bibliotek, rolników etc. ), 
a przeprowadzonych przez profesjonalnych szkoleniow-
ców służących doradztwem do zakończenia naboru wnio-
sków.
 
Porad dotyczących wypełniania wniosków udzielało rów-
nież Biuro LGD.  Łącznie z takiej formy pomocy skorzystało 
bezpośrednio tylko we wspomnianym okresie 51 podmio-
tów. 

Szkolenie z dn. 15.03.2012 – Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw.

Szkolenie z dn. 19.03.2012 – Małe projekty

Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju 

Sudetów, Góry Złote, Góry Sowie i Góry Suche. Kolarze 
zawitają do małych miasteczek, znanych uzdrowisk, miejsc 
tajemnych, z ciekawą przeszłością. W dość krótkiej histo-
rii, impreza już zyskała miano wyjątkowego, ambitnego 
 i ponadprzeciętnego wyścigu.

Każdy z etapów imprezy pokazuje ten rejon Euro-
py z innej strony, poprzez wymagające dukty w rejonie 
Kudowy i Dusznik Zdroju, szybkie szutrówki w okolicach 
Kralik, widokowe podjazdy Masywu Śnieżnika, tech-
niczne sekcje prowadzące do Stronia Śląskiego, ciężkie  
i wymagające stokówki pomiędzy Bardem i Głu-
szycą.  W tym roku meta V etapu usytuowana jest 
w Walimiu.  Krótki, ale niezwykle treściwy etap 
z wyjątkową trasą wymagającą ciągłej koncentracji. Tech-
niczne sekcje nie wybaczają braków i umiejętności pano-
wania nad rowerem. Góry Sowie mają tylko 40 km dłu-
gości, ale właśnie ten odcinek będzie śnił się kolarzom  
po nocach. Punkty charakterystyczne tej części wyści-
gu to przede wszystkim historyczny akwedukt Srebrnej 
Górze, największa w tej części Europy warowna twierdza 
pruska oraz najwyższy szczyt etapu, Wielka Sowa (1015 
m n.p.m.). Wszystkie te elementy tworzą razem niezwy-
kłą kolarską scenerię okraszoną historycznym rysem, 
z nutką niezwykłej przygody. Czy warto tego doświad-
czyć, ocenicie to na mecie w Walimiu.  Końcowy element 
etapu to zjazd do Walimia z Wielkiej Sowy, dość szybki, 
szutrowy down hill, uwaga – to będzie tylko niespełna  
3 km do mety, bądźcie czujni!

Kolejny dzień Sudety MTB Challenge to ostatnia szan-
sa na delektowanie się prawdziwym kolarstwem górskim 
z finałem w otoczeniu zabytkowego uzdrowiska – Kudowy 
Zdroju. Początkowa część wyścigu po starcie w Walimiu, 
to długi podjazd na położne w Górach Suchych ruiny naj-
wyżej  położonego w Polsce (870 m n.p.m.) XIII wiecznego 
Zamku, by później wzdłuż nieistniejącej granicy wjechać 
na teren Czech.

W tym roku zobaczymy kolarz pochodzących 
m.in.: Estonii, Ukrainy, Włoch, Danii, USA, Nowej Zelandii, 
Białorusi, RPA, Islandii, Nepalu, Chin, Zimbabwa, Izraela 
i oczywiście Polski.

Program:
22.07 - Kudowa Zdrój, Błędne Skały – Prolog
23.07 – I etap – Kraliky
24.07 – II etap – Stronie Śląskie 
25.07 – III etap – Złoty Stok
26.07 – IV etap – Walim
27.07 – V etap – Kudowa Zdrój

Tekst: /tg/
Źródło zdjęć: mtbchallenge.com
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Wnioski zostały ocenione przez Radę na Posiedzeniu 
w dniu 10 maja 2012 r. i w 100% wybrane do finansowania 
w ramach poszczególnych działań. Biuro LGD przekazało 
dokumentację  do Instytucji Wdrażających w dniu 23 maja 
2012 r. odpowiednio:

Małe projekty - Urząd Marszałkowski Województwa Dol-
nośląskiego Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa 
Wydział Obszarów Wiejskich;
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14; 50-411 Wrocław.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - Agencja Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we Wrocławiu;
ul. Giełdowa 8; 50 - 438 Wrocław.

Beneficjentom MP zaliczającym VAt jako koszt kwalifiko-
walny operacji przypominamy 
o konieczności wystąpienia do Krajowej Informacji Podat-
kowej Ul. Dekana 6 64-100 Leszno z wnioskiem o wydanie 
interpretacji indywidualnej w sprawie podatku od towa-
rów  i usług (VAT) - czas oczekiwania na wydanie interpre-
tacji to 3 miesiące. 

Opracowanie: Biuro LGD

Zmiany w rozporządzeniu
Informujemy, iż od dnia 06.04.2012 r. weszło 

w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie w spra-
wie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz 
wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdraża-
nie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Roz-
woju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013, które będzie 
obowiązywało Wnioskodawców od nastepnego naboru.

Najważniejsze zapisy dotyczące Beneficjentów Małych 
projektów to min.: 

• możliwość   przyznawania   pomocy   podmiotowi  
będącemu osobą fizyczną w przypadku, gdy mały pro-
jekt jest związany z prowadzoną z prowadzoną przez 
niego działalnością gospodarczą albo działalnością 
gospodarczą, którą ten podmiot planuje podjąć, chyba 
że będzie realizowany wyłącznie z zakresie:

1) promocji i organizacji lokalnej twórczości kulturalnej 
lub aktywnego trybu życia,  z wyłączeniem remontu 
i budowy budynków mieszkalnych,

bądź : 

2) kultywowania: miejscowych tradycji, obrzędów i zwy-
czajów, języka regionalnego i gwary, tradycyjnych 
zawodów i rzemiosła,

• wprowadzenie dodatkowych zakresów działań: 
1) promocję lokalnego dziedzictwa kulturowego i histo-

rycznego,
2) urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem 

historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, reno-
wację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiek-
tów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół 
nich:
• zmiana limitu wartości wkładu niepieniężnego,
• zmiana wartości dofinansowania z 70% do wysokości 

max. 80% kosztów kwalifikowanych,
• możliwość wprowadzenia do ogłoszenia o konkursie 

przez LGD tematycznego zakresu operacji,
• obowiązek składania wniosku również w formie doku-

mentu elektronicznego.

Opracowanie: Biuro LGD

- Czym jest dla Pani tworzenie dekoracji okoliczno-
ściowych? Sposobem na życie, źródłem utrzymania, 
a może hobby?

J. S. - Uważam, że w życiu najważniejsze są trzy rzeczy: 
zdrowie, miłość, i pasja, która napędza do działania.
Warto żyć z pasją i robić w życiu to, co sprawia nam 
radość. Zwrot rękodzieło niektórym kojarzy się   
z czymś staroświeckim a tak naprawdę jest to dziedzina, 
która zaczęła się na nowo rozwijać. Nie robię swoich prac 
dla zysku. Oczywiście fajnie jest, jeśli prace się sprzedają. 
Ale zwykle po opłaceniu stoisk niewiele zostaje. Rękodzie-
ło to twórcze zajęcie, które może być sposobem na stres 
czy miłe spędzenie czasu (oczywiście trzeba to kochać 
i czuć).

- Czy ktoś pomaga Pani w tej pracy?

J. S. - Tak oczywiście, mój mąż, gdyż bez jego pomocy nie 
za wiele bym wykonała. Tworzymy jedność 
w życiu, jak i w pracy, uzupełniamy się w pełni. Moje prace 
są wykonywane na drewnie. Cała stolarka ciąży na drugiej 
połowie, a moją rolą jest rysowanie, decoupage oraz cała 
charakteryzacja.

Jadwiga Stach mieszka w Jugowicach od 13 lat a od 8 lat tworzy dekoracje okolicznościowe. Najpiękniejsze z nich 
to anioły. W przyszłości chciałaby być w grupie zaawansowanych rękodzielników. Znakiem rozpoznawalnym Jadwigi jest 
decoupage.

Jadwiga – tworząca piękne 
przedmioty

- Jakiego typu rękodzieło powstaje w Pani rękach?

J. S. - Decoupage i nie tylko. Wykonuje również stroiki oko-
licznościowe.

- Gdzie nauczyła się Pani wykonywać te piękne 
ozdoby?

J. S. - Zauroczyła mnie technika decoupage i powoli 
dochodziłam do tego sama.

- Czy decoupage jest trudną techniką ozdabiania 
przedmiotów?

J. S. - Jest to praca wymagająca spokoju, cierpliwości. Nie 
lada trudu trzeba sobie zadać, aby wykonać jednego anioła. 
Decoupage, to technika ozdabiania różnych przedmiotów, 
takich jak drewno, metal, szkło, tkanina, plastik, ceramika.  
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Ja swoje decoupage wykonuję, jak wcześniej wspomnia-
łam w drewnie, które przygotowuje mój mąż. Do drewna 
przyklejam na odpowiednio spreparowaną powierzchnię 
różne wzory wycięte z papieru. Gdy już cieczy mnie widok 
wzoru, który wykonałam pokrywam go wieloma warstwa-
mi lakieru tak, aby stworzony przeze mnie wzór wtopił się 
całkowicie w warstwę lakieru i nie był wyczuwalny pod 
palcami. Wówczas wygląda jak namalowany.

- Skąd pochodzi to tak trudno brzmiące słowo decoupage?

J. S. - Mnie to słowo nie brzmi trudno. Kojarzy mi się 
z wielką przyjemnością i pięknem. A samo słowo deco-
upage pochodzi od francuskiego czasownika „decouper” 
co dosłownie znaczy wycinać.

- Jakie zdobienia podobają się ludziom najbardziej?

J. S. - Kwiaty, bardzo różne, ale najbardziej lawendy, a także 
róże i oczywiście najwdzięczniejsze kwiaty polne.

- Gdzie można podziwiać Pani prace?

J. S. - Na dzień dzisiejszy w niewielu miejscach. 
Najczęściej wystawiam je na stoiskach przy oka-
zji różnych wydarzeń organizowanych w Gminie 
Walim przez urząd czy Centrum Kultury i Turystyki  
w Walimiu. Dla minie są to miłe imprezy. Otrzy-
muję wówczas, od ludzi uczestniczących  
w wydarzeniach gminnych, wiele ciepłych słów - słów 
podziwu dla mojej pracy. 

- Czy zna Pani inne osoby, które wykonują podobne 
zdobienia?

J. S. - Osobiście nie. Ale prace w tej technice są coraz bar-
dziej popularne. Wykonuje je coraz więcej osób.

- Czy nie chciałaby Pani zorganizować się z nimi w gru-
pę twórców?

J. S. - Tak, bardzo bym chciała.

- Może warto wraz z innymi osobami założyć własną dzia-
łalność. Czy planuje Pani takie przedsięwzięcie?

J. S. - Bardzo bym sobie tego życzyła. Chciałabym pro-
wadzić działalność z innymi osobami, ale nie sama. Oba-
wiam się, że koszty działalności indywidualnej nie pozwolą 
mi wyjść na plus.

- Czy można powiedzieć o Pani – Jadwiga od tworzenia 
pięknych przedmiotów?

J. S. - Skromnie odpowiem - ogromną uwagę przyciągają 
nasze anioły i słyszy się:, „O jakie piękne!” - Chyba coś w tym 
jest.

Dziękuję za rozmowę

Rozmowę przeprowadziła Aleksandra Ignaszak

Anna i Ryszard
– artyści tworzący 
porcelanowe 
wyroby.
Anna i Ryszard Dutka mieszkają w Dziećmorowicach 
od 11 lat a od 23 lat modelują i zdobią porcelanę. Od 2011 
roku prowadzą sklep „Ardik” w Galerii Auchan w Wałbrzychu, 
w którym można kupić ich porcelanowe wyroby oraz kawy 
i herbaty z całego świata. W przyszłości chcieliby aby ich 
marka była rozpoznawalna w całej Europie. Znakiem roz-
poznawalnym Anny i Ryszarda jest ptak dudek, który cha-
rakteryzuje ich wyjątkowe i niepowtarzalne wzornictwo.

- Czym jest dla Państwa tworzenie porcelanowych 
wyrobów? Sposobem na życie, źródłem utrzymania 
a może hobby?

A. i R. D. - Na początku był to sposób na życie i źródło 
utrzymania, ale z czasem stało się też hobby. Nieustannie 
poszukujemy inspiracji, nowych pomysłów na nasze faso-
ny ceramiczne, nasze nowe dekoracje. Biorąc pod uwagę 
fakt, że poświęcamy temu każdą wolną chwilę, to musi być 
z pewnością hobby. 

- Kiedy postanowili Państwo otworzyć pracownię?

A. D. - To były czasy, kiedy „startowała” wolna gospodarka. 
W tym czasie ja pracowałam w szkole, jako nauczyciela 
i niewiele zarabiałam. Mąż z kolegą prowadził firmę po-
dobną do obecnej naszej. Postanowiliśmy skorzystać 

z doświadczenia męża i stworzyć coś swojego, spróbować 
własnych sił. Wówczas powstała firma „Ardik”.

- Gdzie nauczyli się Państwo modelarstwa i zdobnictwa 
porcelany?

A. D. - Mąż nauczył się modelarstwa pracując w wał-
brzyskiej Fabryce Porcelany „Krzysztof”. Miał dobrych 
i doświadczonych nauczycieli. To byli ,,starzy “ fachowcy, 
którzy potrafili wspaniale modelować. Razem naukę roz-
poczynaliśmy pracując prawie 4 lata w byłym NRD /Hen-
neberg Porzellan Ilmenau/. Te 4 lata było dla nas bardzo 
dużym doświadczeniem. Nauczyliśmy się naprawdę wiele 
w zawodzie ceramika.

- Czy modelarstwo jest trudne?

A. D. - Na pewno, nie jest to najłatwiejsze zajęcie. Trze-
ba mieć zdolności manualne i dużo cierpliwości. Mąż 
od zawsze lubił prace artystyczne - dobrze maluje, majster-
kuje, nawet potrafi szyć i robić na drutach, więc uczenie się 
modelarstwa było dla niego czystą przyjemnością. Mówi, 
że praca na modelarni jest dla niego odpoczynkiem, formą 
relaksu. 

- Jakie wyroby obecnie podobają się klientom najbar-
dziej?

A. i R. D. - Każdy towar ma swojego klienta. Młodym 
ludziom podobają się nowoczesne kształty i wzornictwo. 
Dla nich mamy fasony o kształtach kwadratowych. Starsi 
wolą coś bardziej tradycyjnego. Dla nich są fason okrągłe  
i owalne, a dla wszystkich mamy fasony typu falbanka.
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- Gdzie można podziwiać Państwa prace?

A. i R. D. - Od września prowadzimy sklep w galerii Auchan 
w Wałbrzychu. Tam obok herbat 
i kaw z całego świata sprzedajemy nasze wyroby. Ponie-
waż produkujemy głównie kubki i filiżanki, to asortyment 
herbat i kaw doskonale do nich pasuje. Bardzo cieszy nas 
uznanie klientów, którzy odwiedzając nasz sklep chwalą 
wystrój i są bardzo zdziwieni, że te produkty są wykony-
wane przez nas osobiście i przede wszystkim, że są nasze 
polskie.

- Jakie plany w zakresie wzornictwa maja Państwo na 
przyszłość?

A. i R. D. - W dalszym ciągu mamy ochotę robić coś nowe-
go, tworzyć nowe fasony, które będą podobać się a wręcz 
zachwycać naszych klientów. Może poszerzymy ofertę 
w sklepie o zioła, które będą parzone i podawane w na-
szych porcelanowych naczyniach?

- Czy można stwierdzić, że porcelana jest Waszą pasją 
życiową?

A. i R. D. - Nasz dzień pracy zaczyna się o 7 rano a kończy się 
zwykle o 22. Pracujemy oczywiście żeby zarobić na życie, 
ale pracujemy z przyjemnością, mimo, że nie zawsze jest 
z górki. Więc jak to inaczej nazwać jak nie pasją? Może nie 
aż tak poważnie pasja, ale tak bardziej miękko taka sobie 
pasyjka:)  

- Słyszałam, że jedno z Waszych dzieci przejęło po Was 
pasję, czy pasyjkę, jak wolicie?

A. i R. D. – Tak, bardzo nas to cieszy, że potrafiliśmy naszą 
starszą córkę Idę zainteresować na tyle mocno, że poszła 
w nasze ślady. Ida ukończyła Wydział Ceramiki na Akade-
mii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Obecnie prowadzi swoją 
firmę „Idad”, w której między innymi robi to, co my robimy 
już od 23 lat – szmat czasu.

- czy chcieliby Państwo coś dodać? 

A. i R. D. – Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia nasze-
go sklepu. Polubcie nas na facebooku. Dla naszych fanów 
mamy promocje. Zatem do zobaczenia w przy porcelano-
wych wyrobach wykonywanych naszymi rękoma.

Dziękuję za rozmowę

Rozmowę przeprowadziła Aleksandra Ignaszak 

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 spo-
tkania ceramików, festiwale czy warsztaty jeżdżą z banera-
mi i ulotkami o Głuszycy (o czym można przeczytać m.in. 
na gluszyca.pl). Promują i swoje wyroby, i  naszą gminę. 
Co ciekawe, są – jak sami się określają – samoukami. A zdo-
bywanie wiedzy 20 lat temu wcale nie było takie łatwe, 
gdyż ceramicy – jak większość artystów czy rzemieślni-
ków – strzegą „tajemnicy zawodowej”. Przy wyrobie swojej 
ceramiki państwo Czerniec stosują różnorodne techniki 
formowania z glin białych i czerwonych, kręconych na kole 
garncarskim. Ich pracownia znajduje się w Sierpnicy przy 
ul. Świerkowej 18a. Można tam obejrzeć i zakupić gotowe 
prace oraz zapisać się na kurs ceramiki. Wszystkich zain-
teresowanych zapraszamy także do odwiedzenia strony 
www.sierpnica18.republika.pl poświęconej działalności 
głuszyckich ceramików.

Źródło: Urząd Gminy Głuszyca

Głuszyca
miastem MTB

Poprawa kondycji fizycznej poprzez aktywny wypoczy-
nek na rowerze, połączenie sportowej oraz promowanie 
najciekawszych polskich tras rowerowych – to główne cele 
jednej z największych w Polsce imprez rowerowych – Bike-
maraton. W tym roku kilka tysięcy uczestników przejedzie 
m.in. przez naszą Głuszycę.

Bikemaraton to cykl ogólnodostępnych amatorskich 
maratonów rowerowych MTB  rozgrywanych w różnych 
terminach i miejscowościach. Już 14 lipca zawodnicy wal-
czyć będą  o punkty w Głuszycy. Miłośnicy MTB już dawno 
docenili walory tutejszych tras. Zauważyły to również wła-
dze miasta, tworząc blisko 150 kilometrów tras o zróżnico-
wane trudności: od najłatwiejszych żółtej i pomarańczowej, 

po czarną i zieloną, które przeznaczone są dla najwytrwal-
szych „górali”. Jednak Bikemaraton to impreza nie tylko dla 
zawodowców, ale i całych rodzin. Z myślą o najmłodszych, 
wprowadzono Dziecięcy Bikemaraton. To zabawa w wyści-
gi rowerowe dla najmłodszych. Udział w nim biorą dzieci 
znajdujące się  pod stałą opieką rodziców lub opiekunów 
prawnych. Można jechać na dowolnym rowerze, ale trze-
ba mieć kask. W zależności od ilości zgłoszonych dzieci, 
organizator przewiduje rozegranie następujących kate-
gorii: przedszkolaki, klasy I-III, klasy IV-VI. Przewidywany 
dystans ok. 500m – 1000m.

Pozostali zawodnicy mają do wyboru trzy dystanse: 

Medano Maraton (15 km - 40 km), Mega Maraton ( 40 km 
-  70 km) oraz Giga Maraton (70 km - 100 km). - Zapraszam 
uczestników Bikemaraton 2012 do Głuszycy. Życzę, aby 
udział w tej fantastycznej imprezie przyniósł mnóstwo 
sportowych wrażeń i dał satysfakcję miłośnikom kolarstwa 
– mówi Alicja Ogorzelec, Burmistrz Głuszycy. Tylko w ubie-
głym roku w maratonie wzięło udział blisko 5 tysięcy osób. 
Ile będzie tym razem? Przekonamy się już w lipcu.

Źródło: Urząd Gminy Głuszyca
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WARTO ZOBACZYĆ - TWIERDZA SREBRNA GÓRA

Święto Twierdzy 
Srebrna Góra 
2012

W Gminie Stoszowice znajduje się jedna z najwięk-
szych atrakcji regionu – Twierdza Srebrnogórska - praw-
dopodobnie największa górska warownia Europy. Jest 
to wyjątkowy obiekt z okresu fryderykańskiego, a obec-
nie potężny magnes ściągający turystów, historyków  
i wielbicieli przygód. 

W tym roku po raz kolejny odbyło się tam Świę-
to Twierdzy przyciągając miłośników „żywej” 
historii, przygody, aktywnego wypoczynku, a także  orygi-
nalnego rękodzieła  i tradycyjnych produktów sowiogór-
skich.  Impreza rozpoczęła się 9 czerwca - wojska z Polski  
i Czech rozbiły obóz na Twierdzy. W pobliżu swoje sto-
iska na Jarmarku Fortecznym pięknie przyozdobili rze-
mieślnicy i sprzedawcy wyrobów rękodzielniczych. 
Co godzinę z „Bastionu Miejskiego” słychać było wystrzał 
armatni. Regiment werbował rekrutów przygotowując ich  
do obrony twierdzy. O 15.30 rozpoczęła się bitwa. Wal-
ka była zacięta, huk armat, muszkietów, zapach prochu 
i brzęk metalu… Na zakończenie wojacy otrzymali grom-
kie brawa – Twierdza pozostała niezdobyta! Wieczorem 
po trudach walki odbył się bal forteczny. Zapraszamy 
za rok! Nowych i ciekawych atrakcji na pewno nie zabrak-
nie.

Źródło: Urząd Gminy Stoszowice

Spotkanie
z tajemnicą

Tajemnica, ciekawość, historia tak w skrócie można 
opisać spotkanie autorskie z Igorem Witkowskim, któ-
re odbyło się 6 maja br. w Muzeum Ziemi Sowiogórskiej 
w Ludwikowicach Kłodzkich.  Podczas spotkania Igor Wit-
kowski opowiadał ciekawe historie związane z terenem Lu-
dwikowic Kłodzkich m.in. z “Muchołapką”, sztolniami oraz 
tajemniczymi budowlami przy ul. Fabrycznej. Po zakończe-
niu swojego wystąpienia nasz gość chętnie odpowiadał 
na pytania zadawane przez zgromadzoną publiczność, 
które głównie dotyczyły tajemnic naszych terenów. 

Oczywiście na zakończenie spotkania można było 
zakupić książki autorstwa Igora Witkowskiego związane 
z tematyką II wojny światowej, a także otrzymać autograf 
od tego znanego autora. Całość imprezy uświetniła rów-
nież stylowa scenografia przygotowana przez pracowni-
ków Centrum Kultury. Przybyłych gości przywitało dwóch 
żołnierzy Wehrmachtu, dzięki czemu publiczność mogła 
poczuć klimat historii. 

Frekwencja zgromadzonej publiczności pokazała, 
że historia II wojny światowej, a konkretnie tajemnic 
naszych terenów, jest tematem ciekawym i interesującym 
dla wielu mieszkańców okolicznych miejscowości. Z uwagi 
na to właśnie zainteresowanie Centrum Kultury Gminy 
Nowa Ruda postara się w przyszłości organizować więcej 
tego typu imprez. 

Źródło: Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda

Twierdza Srebrna 
Góra – kilka 
historycznych 
ciekawostek

W 1764 r. realizację projektu twierdzy zlecono pru-
skiemu podpułkownikowi Ludwigowi Wilhelmowi Rege-
lerowi. Opracowany przez niego plan wraz z kosztorysem 
zaakceptował Fryderyk Wielki 29 IV 1765 r. Oprócz tego 
na kształt twierdzy mieli wpływ sam Fryderyk Wielki 
i inż. Von Gontzenbach, Vatig, Hartman, Lahr, Foris i Straub 
oraz Pinto.

Budowa trwała od 1765-1777 roku i prowadzona 
była w trzech etapach:

1765-68 r. - wzniesiono centralne elementy forteczne: 
Donżon, kazamaty galerii przeciwstokowej i bastiony 
pomocnicze - Kleszczowy, Nowomiejski, Gwiaździsty, 
Górny, Dolny i Kawalierę.

1768-71 r. - zbudowano wspomagające Donżon forty: 
Rogowy, Wysoka Skała, Ostróg oraz ich esplanady.

1770-77 r. - wykonano umocnienia Chochołów: 
Bateria Kazamatowa, Bateria Tarasowa, Reduta Skrzy-
dłowa, Fort Chochoł Mały, Schron Mostu Lisiego, Flesz 
a w latach 1772-76 - koszary.

Do budowy twierdzy zbudowano tartak, cegiel-
nię, wapienniki, wodociąg i liczne drogi transporto-
we. Mury forteczne zostały wykonane z wydobyte-
go na miejscu kamienia. Cegłę wykorzystano jedynie 
do wykończenia wnętrz kazamat, wewnętrznego 
muru dziedzińca Donżonu i obu jego bram wjazdo-
wych. Wszelkie narożniki, krawędzie i rynny wykonano  
z białego lub czerwonego piaskowca.

Przy budowie twierdzy zatrudniano średnio 4 000 
robotników z zachodnich Niemiec  i Czech. Okoliczna lud-
ność była zmuszana do pracy przy transporcie i budowie 
twierdzy. Łączny koszt budowy został oszacowany w XVIII 
w. na 4.145.000 talarów. Źródła XX wieczne podają niższą 
kwotę 1.573.000 talarów.

W całej twierdzy znajdowało się łącznie 299 kazamat 
i 54 izby strzeleckie. Na wypadek wojny jej załogę miało 
stanowić 3 756 żołnierzy, a w razie potrzeby nawet 5 000. 
Artyleria forteczna składała się z 264 dział, haubic i moź-
dzierzy.

Każdy Fort posiadał swoją studnię, istniała rów-
nież piekarnia, browar, hodowano również zwierzęta, 
a w magazynach można było przechować żywność i opał 
na co najmniej trzymiesięczne oblężenie.

Źródło: Urząd Gminy Stoszowice



PRODUKTY TRADYCYJNE

„Cudze chwalicie 
swego nie znacie, 
sami nie wiecie
co posiadacie”.

Firma Kozak i Spółka w Bożkowie powstała w 1994 
roku z inicjatywy właściciela Pana Czesława Kozaka. Dzi-
siaj, po wielu przekształceniach, po wielu latach „chudych  
i tłustych”, stara się łączyć tradycję z nowoczesnością. 
Od początku działalność mleczarni   ukierunkowana była 
na zaopatrzenie lokalnego rynku. Specjalnością mleczarni 
jest śmietana, mleko, maślanka.  W początkowych latach,   
był to mały, dobrze prosperujący zakład   współpracujący 
z ok.20 lokalnymi dostawcami i skupujący w szczycie 
letnim do 1500 litrów dziennie. Dzisiaj to nadal około 
20 dostawców w większości prowadzących specjali-
styczne gospodarstwa mleczne, z nowoczesnymi obo-
rami, od których skupujemy około 5000 litrów dziennie. 
Nowe czasy, gospodarka rynkowa, wymusiły też nowe 
podejście do klienta, aby sprostać  wyzwaniom i uroz-
maicić produkcję rozbudowano i oddano do  eksplo-
atacji nową halę produkcyjno-magazynową. Od ponad 
15 lat przysłowiowym hitem na rynku jest rewelacyj-
na 30% śmietana naturalna, o pięciodniowym terminie 
przydatności do konsumpcji, bez straty walorów smako-
wych. Od 2 lat firma produkuję również śmietanę 12% 
ukwaszoną bez dodatków i konserwantów. Firma pana 
Czesława Kozaka bazuje głównie na produktach świe-
żych tzw. produktach o krótkim terminie przydatności 
- są to produkty naturalne.  Produkcja wysokiej jakości wyro-
bów  nie  byłaby  możliwa  bez   najwyższej  jakości   surowca. 

12   LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”  LGD „Partnerstwo Sowiogórskie”   13

Warto Zobaczyć, Produkty Tradycyjne

Krzysztof - 
prowadzący 
Gospodarstwo 
Agroturystyczno 
– Ekologiczne 
”Słoneczna 
Dolina”.

Krzysztof Motowilczuk mieszka w Walimiu od 29 lat, 
a od 2006r. prowadzi własne gospodarstwo, które 
to w 2007r. zostało powiększone o gospodarstwo przeję-
te od rodziców. Od dwóch lat w pracę na gospodarstwie 
wciągnął żonę. Razem produkują w nim również sery. 
W przyszłości chciałby rozwinąć małżeńską działalność 
inwestując w maszyny, urządzenia i zabudowania. Zna-
kiem rozpoznawalnym gospodarstwa są Sery Włodarskie  
z mleka krowiego i koziego.

- Czym jest dla Pana „Słoneczna Dolina? Sposobem 
na życie, źródłem utrzymania a może pasją?

K. M. - ”Słoneczna Dolina”, można powiedzieć jest 
dla mnie wszystkim, na pewno sposobem na ży-
cie. Jest też źródłem dochodu dla mojej rodziny, no 
i pasją, bo aby w obecnych czasach gospodarować  
w górach trzeba być pasjonatą. Tu się urodziłem i wycho-
wałem, tu się urodziła moja córeczka, czuję się związany, 
oczywiście pozytywnie związany ze „Słoneczną Doliną”.

- Kiedy postanowił Pan produkować sery?

K. M. - Po przejęciu gospodarstwa od rodziców w 2007r. 
postanowiłem kontynuować produkcję serów i rozwijać 
 ją. W 2010r. wybudowałem oborę i mikro serowarnię. 

- Czy produkcja serów jest trudna?

K. M. - Produkcja serów wymaga dyscypliny, ścisłego 
przestrzegania receptur w celu utrzymania powtarzal-
ności produktu. Jeśli jest się wcześniej odpowiednio 
przygotowanym, to raczej nie przysparza dużych trud-
ności. O nasze wcześniejsze przygotowanie, moje i mojej 
żony, zadbał mój tato. Dopingował nas do uczestnictwa 
w wyjazdach szkoleniowych do ekologicznych serowarni  
w Niemczech, Polsce i Czechach. Tam porównywaliśmy 
swoją technologię i receptury z innymi gospodarstwami 
i serowarniami.
 
- Sery są bardzo różne. Jakie sery produkowane 
są w Pana gospodarstwie?

K. M. - Produkujemy Sery Włodarskie z mleka kro-
wiego i koziego podpuszczkowe. Są to sery: białe, 
 z ziołami, wędzone i dojrzewające. 

- Gdzie można kupić sery produkowane w Pana gospo-
darstwie?

K. M. - Sery można kupić bezpośrednio w naszym gospo-
darstwie lub okazjonalnie na festynach organizowanych 
na terenie gminy Walim.

- Które sery klienci lubią najbardziej?

K. M. - Jedni lubią wędzone z mleka krowiego, 
bo kojarzą się im z oscypkami? Są tacy, którzy kupu-
ją tylko sery kozie, a inni są koneserami sera dojrze-
wającego, który to posiada specyficzny ostry smak  
i zapach.

- Jakie ma Pan plany w związku z produkcją serów?

K. M. – Pragnę utrzymać ciągłość produkcji. Obecnie przy 
małej obsadzie stada jest to problem. Planuję zwiększyć 
ilość i asortyment wytwarzanych serów.

- Proszę mi zdradzić, jakie Pan jada sery?

K. M. - Z naszej produkcji preferuję ser z mle-
ka krowiego, biały opiekany w panierce i wędzony  
w tostach, oraz biały ser kozi w sałatce ziołowej. Nie gardzę 
też serami innych producentów.

- Czy chciałby Pan coś dodać?

K. M. – Tak. Zapraszam wszystkich do odwiedzenia naszego 
Gospodarstwa Agroturystyczno - Ekologicznego w Wali-
miu przy ul. Kolonia Górna 6, mieszczącego się w pięknym, 
malowniczym miejscu i nie bez racji nazwanym „Słonecz-
na Dolina” i oczywiście do odwiedzenia naszej strony 
www.motowilczuk.pl.

Dziękuję za rozmowę

Rozmowę przeprowadziła Aleksandra Ignaszak



Dobre Praktyki LATO W GÓRACH SOWICH - KALENDARIUM

W obecnej chwili znaczna część dostawców 
to gospodarstwa posiadające certyfikaty, wyspecjalizowa-
ne w produkcji mleka najwyższej jakości – ci rolnicy postawili  
na produkcję mleka i jest to dla nich główne źródło utrzy-
mania, stąd też taki nacisk na jakość i dążenie do zwięk-
szania jego produkcji. Oprócz produkcji, firma zajmuje 
się również sprzedażą hurtową i detaliczną pozostałych 
wyrobów mleczarskich z innych współpracujących mle-
czarni. W związku z likwidacją wielu innych mleczarni 
w naszym regionie, punkt pasteryzacji mleka Pana Cze-
sława Kozaka jest jedną z niewielu, które pozostały 
na terenie Kotliny Kłodzkiej. Mamy więc to szczęście, 
że możemy zaopatrywać się w naturalne wyroby mleczarskie 
na terenie naszego powiatu. Śmiało możemy powiedzieć,  
że wyroby mleczarskie produkowane przez pana Kozaka, 
to nasz produkt regionalny, który wiele razy był prezen-
towany podczas spotkań i uroczystości gminnych, firma 
Kozak i Spółka natomiast, wyróżniana przez Wójta Gminy 
Nowa Ruda, za promocję Gminy poprzez osiągnięcia biz-
nesowe, budowanie pozytywnego wizerunku przedsię-
biorstwa, oraz wiarygodność biznesową jako partnera

            Tekst: Danuta Radzik-Dyl

„Budowa centrum 
wsi wraz
z infrastrukturą 
techniczną”
w Glinnie.

Działanie: 
Odnowa i rozwój wsi „Europejski Fundusz Rol-
ny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w  obszary wiejskie.” projekt 
współfinansowany  ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013. 

Beneficjent: Gmina Walim
Tytuł operacji: 

„Budowa centrum wsi wraz z infrastrukturą 
techniczną” w Glinnie

Wolą mieszkańców postanowiono, że prace rewali-
dacyjne obejmą centrum wsi Glinna. Gmina Walim zło-
żyła wniosek o dofinansowanie planowanego zadania 
do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Sowiogórskie.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 
działający jako jednostka zarządzająca środkami przezna-
czonymi na rozwój i odnowę wsi, zakwalifikował wniosek 
do realizacji. 

Po wielu koniecznych procedurach roz-
poczęto prace budowlane w czerwcu 2011 r.,  
w trakcie których wykonano oświetlenie wokół kościoła 
i wzdłuż dróg, ustawiono 24 lampy, wyremontowano mur 
ogrodzeniowy kościoła, użyto 873 m2 kostki kamiennej  
na budowę chodników i placów. Niezbęd-
ne było wykonanie kanalizacji deszczowej.  
W miejscu starej wiaty przystankowej sta-
nęła nowa wiata - piękna i komponująca się  
z otoczeniem, wykonana z kamienia i pokryta dachówką 
karpiówką. Ustawiono również nową tablicę ogłoszenio-
wą. 

Wykonano też remont drogi nr 218, polegający 
na wykonaniu podbudowy i ułożeniu nowej nawierzch-
ni bitumicznej. Prace budowlane zakończyły się we 
wrześniu 2011 roku. Całkowity koszt budowy wyniósł 
503.002,95 zł a dofinansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 działanie 4.1 
„Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie ope-
racji odpowiadających warunkom przyznania pomocy  
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” otrzymaliśmy 
w wysokości 287.745,00 zł.    
   

Obecnie centrum Glinna zachwyca swoim widokiem 
mieszkańców i turystów. Społeczność wypowiada się 
pozytywnie o wykonanym zadaniu, ponieważ całkowicie 
zmienił się, oczywiście na lepsze, wizerunek tej maleń-
kiej wsi. Pikanterii całemu przedsięwzięciu dodaje nutka 
zazdrości mieszkańców innych miejscowości naszej gminy.

Źródło: Urząd Gminy Walim
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01.07.2012r. „304 TRIDUUM BOŻKOWSKIE” 
GMINA NOWA RUDA 304 Triduum Bożkowskie odbędzie się w Kościele św. Piotra i Pawła  w Bożkowie.

01.07.2012r. „ROK KORCZAKA”  
GMINA GŁUSZYCA Wystawa poświęcona jednemu z wybitnych pedagogów polskich.

14.07.2012r. ŚWIĘTO GŁUSZYCY 
GMINA GŁUSZYCA Obchody jubileuszu 50 - lecia nadania praw miejskich.

14.07.2012r. BIKE MARATON  
GMINA GŁUSZYCA 

Impreza rowerowa promująca kolarstwo górskie z trzema rodzajami dystansów: Medano 
(Mini), Mega i Giga. 
Wyścigi dla dzieci, muzyka, testowanie rowerów i konkursy – to tylko niektóre niespodzianki 
przewidziane w programie dnia. Zapraszamy. 

14.07.2012r. ,,II NOCNY TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ,,
GMINA WALIM

Impreza otwarta dla grup piłki nożnej. Dla  uatrakcyjnienia  imprezy organizacja 
odbywa się w nocy.

21-22 07.2012r.

MISTRZOSTWA POLSKI  
W DREZYNOWANIU – STACJA PKP 

JUGOWICE 
GMINA WALIM

Cykliczna impreza mistrzostw Polski w drezynowaniu, czyli „Push-Pull Party 2012”. Zawody 
na stałe wpisały się do kalendarza imprez organizowanych przez sowiogórskie Bractwo Kolejowe 
i Gminę Walim. Organizowane są od 2003 roku i zawsze odbywają się  w drugiej połowie lipca. 
Impreza odbywa się w nieczynnej już stacji kolejowej  w Jugowicach. Stacja położona jest 
na trasie ze Świdnicy Kraszowic  do Jedliny-Zdrój.
  
24-kilometrowa linia kolejowa jest najładniejszą tego typu linią  w Polsce. Biegnie przez malowni-
cze Góry Sowie. Wzdłuż trasy znajdują się liczne mosty, wiadukty oraz stacje kolejowe wplecione  
w górski krajobraz.

28.07.2012r. ,,II MARSZ NORDIC WALKING  NA 
WIELKĄ SOWĘ,,  GMINA WALIM Popularyzacja Nordic Walkingu.  Marsz z instruktorem NW na  Wielka Sowę.

LIPIEC

DATA TYTUŁ / MIEJSCE OPIS 

05.08.2012r.
- II. Sowiogórski Nordic Walking 2012 
Ludwikowice Kłodzkie – Gmina Nowa 

Ruda 

3 edycja Sowiogórskiego Nordic Walking odbędzie się tym razem  u stóp Gór Sowich w Lud-
wikowicach Kłodzkich w CRK “Harenda”  5 sierpnia br. Trasa przebiegać będzie wokół Góry Gon-
towa ze startem  i metą w CRK “Harenda”. Runda liczyć będzie ok. 6 km. W porównaniu  z 1 edycją 
będzie to dość łatwa trasa, niemniej szybka i na niektórych odcinkach trudna technicznie. Start 
jak zwykle o godz. 11.00. Natomiast finał II. Sowiogórskiego Nordic Walking 2012 planujemy na 29 
września ze startem i metą na Wielkiej Sowie. Wielki finał organizaujemy wspólnie z PTTK Oddział 
w Wałbrzychu w ramach Międzynarodowego Dnia Turystyki. Liczymy, że podobnie jak w latach 
poprzednich na szczycie Wielkiej Sowy tłumy turystów i kibiców będą dopingować  zawodników. 
Ostatnia trasa tegorocznych zawodów liczyć będzie ok. 8 km. Warto dodać, że partnerami tegoro-
cznego Sowiogórskiego Nordic Walking 2012 są Decathlon Szczawno-Zdrój, Polskie Stowarzysze-
nie Nordic Walking, portal Chodzezkijami.pl, portal znanenieznane.pl oraz Gmina Walim.

10.08.2012r. Festiwal Folkloru Pod Kalenicą  - 
Nadleśnictwo Jugów Gmina Nowa Ruda 

Występy zespołów folklorystycznych z Polski i zagranicy.  Prezentacja Kół Gospodyń Wiej-
skich z Nowej Rudy uświetni imprezę promując tym samym kulturę i tradycje Gór Sowich. 

11.08.2012r. ROCK dla wszystkich Gmina Głuszyca ROCK dla wszystkich - letni, rockowy wieczór dla wszystkich wielbicieli muzyki pop, 
rock i podobnej.

15.08.2012r.
-VI Festiwal Sera- Dziećmorowice, ul. 

Bystrzycka 66 – Karczma Góralska 
Gmina Walim 

Impreza promująca regionalnych producentów sera, na stałe wpisana już w kalendarz im-
prez Gminy Walim. Wytwórcy mogą promować swój produkt, a mieszkańcy i goście wziąć udział 
w dobrej zabawie.

19.08.2012r. „Harenda” – Ludwikowice Kłodzkie  
Gmina Nowa Ruda 

Już w sierpniu odbędzie się kolejny “Bieg Na Wielką Sowę”, który  w tym roku otrzymał 
rangę Mistrzostw Polski Weteranów w Biegu Górskim. Fakt ten w sposób zdecydowany wpłynie 
na frekwencję  i na pewno liczba 200 uczestników będzie przekroczona. Trasa będzie identyczna 
jak w roku ubiegłym, liczy 9,2 km z przewyższeniem prawie 600 m. Przy czym zawodnicy będą 
mieli do pokonania trzy bardzo trudne, prawie pionowe odcinki zwane już przez biegających 
„ścianami płaczu”. Start do biegu – 19 sierpnia 2012 r. z CRK „Harenda” o godz. 11.00. Jest to impre-
za dla wszystkich, którzy lubią biegać w górach. Ważne, aby mieć ukończone min. 16 lat. Więcej 
informacji, w tym regulamin, przekrój i przebieg trasy na www.wielkasowa.net.

25.08.2012r. IV Festiwal Z Gitarą Na Stoku
Gmina Głuszyca

24 sierpnia w piątek  - rozpoczęcie koncertem nocnym od godz. 19.00 - laureaci zeszłorocznej 
edycji oraz Tomasz Lewandowski, Tomasz Wachnowski i Leszek Kopeć OP koncercie dalsze 
muzykowanie przy ogniskach i w Chacie Łomnickiej. 25 sierpnia -koncert konkursowy - 15.00-
18.00, koncert nocny - 20.00 ogłoszenie werdyktu Jury oraz  koncert laureatów. Wystąpią dla 
nas również: Ryszard Żarowski, Do Góry Dnem, Słodki Całus od Buby, F.A.N.T. Po koncertach 
muzykowanie przy ogniskach i w Chacie Łomnickiej.

25.08.2012r. Grodziszcze Sowiogórskie Dożynki 
Gminne  Gmina Stoszowice

Oprócz tradycyjnych ceremonii związanych ze „Świętem Plonów”, główną atrakcją naszych 
Dożynek jest Jedyny i Niepowtarzalny Wyścig Traktorów „Traktor off Road Racing”, który przyciąga 
rzesze kibiców  z sąsiednich gmin. Nie można tego nie zobaczyć!!!

SIERPIEŃ



„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/

LATO W GÓRACH SOWICH - KALENDARIUM CD.

DATA TYTUŁ / MIEJSCE OPIS 

02.09.2012
Dożynki Sowiogórskie 

Gmina Nowa Ruda 

Coroczne święto Rolników, będące ukoronowaniem ich trudu odbędzie się na początku września. 
Na Mszy Św. rolnicy, mieszkańcy gminy, władze gminne i przybyli goście dziękować będą za zebrane 
plony prosząc jednocześnie o dobry przyszły rok. Barwny korowód, regionalne utwory, przyśpiewki 
i biesiada wieczorna nadadzą temu dniu niepowtarzalny nastrój. 

07-09 09.2012

Festiwal Podróżników  
w Twierdzy  

Srebrna Góra
Gmina Stoszowice

Spotkania z podróżnikami, opowieści o miejscach dalekich i bliskich, a wszystko  
to w niepowtarzalnym scenerii i atmosferze największej górskiej twierdzy w Europie.

15.09.2012 II Święto Sowiogórskiej wsi 
Gmina Głuszyca

Kolejne Święto wsi przed nami – rywalizacje sołectw, konkursy dla mieszkańców w których liczy 
się nie tylko siła, ale i spryt - zapewnią świetne widowisko. Lokalne smakołyki i przygotowane potrawy 
zaostrzą apetyt na kolejny rok dobrej zabawy. 

16.09.2012 MTB Wielka Sowa -2012

Impreza kolarska z kalendarza P.Z.Kol. - Ludwikowice Kłodzkie, CRK Harenda, start 
godz. 11.00. Impreza składa się dwóch części - dla amatorów, dzieci i młodzieży w wieku 
5-12 lat, którzy rywalizować będą na rundzie o długości od 200 do 600 m. oraz zawodników  
z licencjami P.Z.Kol.  (młodzik, junior młodszy, junior), którzy będą jechać na Wielką Sowę. Organizator-
zy Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda i UKS Centrum.

16.09.2012
,,III WALIM TROPHY,, - GÓRSKI 

KONKURS SAMOCHODOWY  
Gmina Walim

Konkurs Samochodowy po trasie popularnych rajdów samochodowych ,,Patelnia Walimska-
Przełęcz Walimska”.

Impreza organizowana z udziałem Gminy Walim przez Auto Klub Świdnica. Impreza otwarta dla 
wszystkich spełniających warunki techniczne konkursu.

Termin 

po ogłoszeniu 
,,TURNIEJ ORLIKA  

O PUCHAR PREMIERA  D. TUSKA,, 
Gmina Walim

Udział w ogólnopolskiej  akcji rozgrywek. Udział biorą drużyny podwórkowe oraz szkoły. 
Impreza odbywa się na kompleksie boisk Orlik w Walimiu.

22.09.2012 
,,I BIEG PRZEŁAJOWY KORONĄ GÓR 

SOWICH,,
Gmina Walim

Bieg przełajowy a dystansie około 10 km. Impreza organizowana przez CSiR w Walimiu 
w  partnerstwie z Ośrodkiem Wypoczynkowym Harenda w Ludwikowicach oraz Wałbrzyskim Klubem 
Biegacza. Udział w imprezie może wziąć każdy chętny.

28.09.2012 II HAPPENING SPORTOWY - ,,RUSZ SIĘ,,  
Gmina Walim

Impreza odbywa się w miejscowości Walim w formie pochudu dzieci,  młodzieży 
i dorosłych. Uczestnicy idąc po ulicach miejscowości rozdają ulotki zachęcające 
do uprawiania sportu.  Młodziez niesie hasła głoszące o zdrowym stylu życia. W trak-
cie happeningu zorganizowane są również pokazy sprawnościowe zawodników  
z klubów sportowych.

28-30. 08.2012 Zjazd Eksploratorów Gmina Walim

Uczestnicy  starają się rozwikłać zagadkę tajemniczych podziemi, dzięki wykorzysta-
niu współczesnych metod i technologii poszukiwawczych. Zlot  eksploratorów jest okazją 
do przedstawienia aktualnego stanu wiedzy na temat sowiogórskich sztolni, a także  
do integracji środowiska poszukiwaczy i eksploratorów.

WRZESIEŃ


